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GİRİŞ
14.04.2017
2016 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ: FİİLİ OTORİTER BAŞKANLIK DÖNEMİ
2016 yılı insan hakları ve demokrasi açısından, AB üyelik müzakerelerinin başladığı 1999 yılından beri en
kötü yıl olarak yaşanmıştır.
2016 yılı, siyasal iktidarın defakto başkanlık modeli ile adeta demokrasiyi askıya alan ve fiili bir otoriter
yönetim ile yönetildiği bir yıl oldu. İnsan hakları açısından ise bütün kategorilerde oldukça dramatik
kötüleşmelerin yaşandığı gelişmelere tanıklık ettik. Elbette bunun sebepleri vardır. En önemli sebebi
Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorununun çözümünün istenmemesi, bu kapsamda siyasal iktidarın
Türkiye’de ve Ortadoğu’da uyguladığı anti Kürt/anti Şii politikanın yarattığı savaş ortamı etkili olmuştur.
Siyasal iktidarın bu politikayı uygulamak için giderek otoriterleşmesi ve fiili yönetimi dayatması dramatik
olayların yaşanmasına sebep olmuş, 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimi bastırılmış hemen
akabinde karşı darbe süreci başlamıştır. Bu süreçte OHAL ilan edilmesi ve OHAL KHK’ları ile fiili yönetim
Anayasal dayanağa kavuşmuştur. Nitekim bu ortamda hazırlanan ve önümüze getirilen Anayasa değişiklik
referandumu mevcut fiili durumu Anayasal dayanağa kavuşturmaktan başka bir anlama gelmemektedir.
2016 yılı adeta Türkiye’nin güç ilişkilerine göre yönetildiği, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin OHAL
ilanı da bahane edilerek askıya alındığı ve iktidarın sınırsız güç kullandığı bir yıl olmuştur.
Defakto başkanlık modelinin yürütülmesi amacı ile TBMM devre dışı bırakılmış, özellikle TBMM’de
3.büyük grubu bulunan HDP dışlanmış, HDP Eş Genel Başkanları olmak üzere 13 milletvekili tutuklanarak
cezaevine gönderilmiş, HDP çizgisinde siyaset yapan DBP üyesi 84 belediye eş başkanı görevden
alınmış, bu belediyelere devlet tarafından el konulmuş, 83 Belediye eş başkanı ile HDP il ve ilçe eş
başkanlarından135 kişi tutuklanmış ve siyaset yapan aktivistlere dönük yargı baskısı o kadar büyük bir
noktaya getirilmiş ki bu raporu açıkladığımız bu günlerde tutuklu sayısı binlerle ifade edilmektedir. HDP ve
DBP üzerindeki ağır yargı baskısı, Kürtlerin legal siyaset ve sistem içinde sorunu çözme isteğini adeta
sabote etmektedir.
Görüldüğü gibi serbest seçimlerle seçilen milletvekilleri ve belediye başkanlarının başına getirilen bu
muamele Türkiye’de Anayasal güvencelerin Kürtlere ve hükümete muhalif olanlara fiilen uygulanmadığını
ve tam bir ayrımcılık yapıldığını göstermiştir. Anayasa ve insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına
alınan hakların teminatı olan yargı ise tamamen devre dışı bırakılmış, siyasal iktidarın baskısı altında
kendini dahi koruyamaz bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de hukuk güvenliği hakkı kalmamıştır.
2016 yılında, Kürtlerin yaşadığı şehirlerde sokağa çıkma yasakları en sert biçimde uygulanmış, özellikle
Cizre’de sivillere yönelik gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlalleri insanlığa karşı suç boyutuna ulaşmıştır. Bu
konuda raporlama yapan insan hakları örgütleri hedef haline getirilmiş, bu örgütlerle ilgili adli ve idari
soruşturma süreçleri başlatılmıştır. Ancak Türkiye insan hakları hareketi ile birlikte dünya insan hakları
hareketinin çabaları sonucunda konu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından özel
olarak takibi sağlanmış ve bu konu dünyanın gündemine taşınmıştır.
2016 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen hak ihlalleri ile ilgili olarak Avrupa Konseyi İnsan Hakları
Komiserliği, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu çok sayıda rapor
ve görüş yayınlamıştır. Ayrıca Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi siyasi mekanizmaları nezdinde de çeşitli
raporlar görüşülmüştür. Türkiye’de yaşanan ağır insan hakkı ihlalleri ile insancıl hukuk ihlalleri konusunda
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler teknik mekanizmaları asgari olarak raporlamalarını
gerçekleştirmiş ancak bu kuruluşların siyasi mekanizmaları gerekli önleyici ve caydırıcı tedbir kararları
almamıştır. Bu durum Türkiye’deki siyasal iktidara cesaret vermiş ve böylece ihlallerin devamına dolaylı
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olarak katkı sunmuştur. 2016 yılı bakımından Türkiye ile ilgili yaşanan bu gelişmeler dünya insan hakları
sisteminin siyasi mekanizmasının adeta çökmüş olduğunun bir başka göstergesi olmuştur.
2016 yılında bu kadar ağır hak ihlali yaşanmasında siyasal iktidarın Anayasa dışı fiili durum yaratmasının
yanı sıra cezasızlık politikası etkili olmuştur. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda açık yetki ve hüküm
olmamasına rağmen vali ve kaymakamların hükümet direktifleri doğrultusunda sokağa çıkma yasakları
ilan etmeleri ve bunu günlerce/aylarca sürdürmeleri çok açık kanunsuzluk hali olmuştur. Resmi devlet
görevlilerinin karıştığı hak ihlallerinde etkili soruşturmalar yapılmaması ihlalin devamında etkili olmuştur.
AKP iktidarının geldiği nokta maalesef cezasızlık politikasını tamamen pekiştirecek 6722 sayılı kanun
olmuştur. 14 Temmuz 2016 günü Resmi Gazete de yayınlanan 6722 sayılı kanunla askerlerin ve diğer
güvenlik görevlilerinin karıştığı suçların soruşturulmasının izne tabi tutulması cezasızlık politikasının
resmen tescili anlamına gelmiştir. Nitekim 2016 yılı bilançosu incelendiğinde durumun ne kadar vahim
olduğu ve cezasızlığın belirgin bir şekilde kendisini gösterdiği anlaşılacaktır. Bunun yanı sıra darbe
teşebbüsünden hemen sonra darbenin bastırılması sayesinde gözaltına alınan binlerce insanın işkence ve
kötü muameleye uğradığına dair görüntülerinin devlet ajansı ve televizyonu tarafından servis edilmesi her
şeyi özetlemektedir.
2016 yılında yaşanan ağır insan hakkı ihlalleri ve insancıl hukuk ihlalleri üzerine söylenebilecek tek şey
Türkiye’nin hızla yeniden bir barış sürecine geçmesi ve bunun içinde tarafların çatışmasızlık halini
benimsemesidir. Bu sözlerimiz ilk etapta tuhaf karşılanabilir ancak savaşın ve çatışmanın devam ettiği bir
ortamda insan haklarının düzelmesini beklemek hayal olur. Bu nedenle öncelikle savaşın ve çatışmanın
durdurulması gerekmektedir. Siyasal iktidar bakımından geçmiş dönemlerde denenen savaş politikasının
hiçbir sonuç getirmediğini görmesi ve kendi vatandaşı olan Kürtlerin yanı sıra bunların akrabası olan
Suriye ve Irak’taki Kürtlerle barışması gerekmektedir. Türkiye’nin mevcut ideolojik ulus devlet sisteminde
ısrar etmesi sorunları çözmediği gibi giderek büyütmektedir. Türkiye’nin geçmiş tarihine ve sosyolojik
yapısına baktığımızda çoğulculuğun gereği olarak farklı etnik ve inanç gruplarının kabul edilmesi ve buna
uygun bir yeni idari sisteme geçilmesi gerekmektedir. Ademi merkeziyetçi bir idari yapı yerine bütün
yetkilerin tek kişide toplandığı Türk tipi başkanlık modeline geçilmesi sorunları daha da büyütecektir. Bu
kapsamda hak savunucuları olarak barış hakkının savunulmasının önemli olduğunu ve çatışmanın en
şiddetli olduğu dönemlerde bile barıştan bahsetmenin elzem olduğunu vurgulamak isteriz. Bize göre
Türkiye 28 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Başbakanlık ofisinde Abdullah Öcalan tarafından
kaleme alınan bildiride belirtilen ilkelerle demokratik yoldan sorunları çözebilir.
2016 yılında yaşanan ihlaller ile ilgili söyleyebileceklerden birisi de defakto fiili başkanlık modeli adı altında
yönetilen Türkiye’nin geldiği yerdir. Demokratik kamuoyunun bu bilançoyu inceleyerek defakto başkanlık
ya da Türk tipi başkanlık modelinde neler yaşanabileceğini görmesi bakımından ibret vericidir.
YAŞAM HAKKI
2016 yılında başta yargısız infazlar olmak üzere çok ciddi yaşam hakkı ihlalleri gerçekleşmiştir. Özellikle
sokağa çıkma yasakları süresince sivillere yönelik gerçekleştirilen öldürme eylemleri, yasa dışı örgütlerin
sivil yerleşim bölgelerindeki saldırılarında meydana gelen ölümler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında
sokağa çıkan göstericilerin ağır silahlarla taranarak ve bombalanarak öldürülmesi Türkiye’de anayasal
güvence altında olan yaşam hakkının etkili bir şekilde korunamadığını ve özellikle devlet görevlilerinin ağır
ihlallerde bulunduğunu göstermiştir.
Siyasal iktidar tarafından sık sık dile getirilen ölüm cezasının geri getirilemeyeceğini ve konunun maalesef
Anayasa değişikliği referandumunda siyasal istismar konusunun ötesine geçtiğini belirtmek isteriz. Ölüm
cezası yaşam hakkını ortadan kaldıran bir devlet şiddeti, bir başka deyimle devlet eliyle taammüden
işlenmiş bir cinayettir. Yaşam hakkı, korunması gereken en öncelikli haktır. Bizzat devletler tarafından bir
ceza olarak yaşam hakkının ortadan kaldırılması, geri dönüşü olmayan ve giderilmesi olanaksız zararlara
yol açarak insanlık değerlerinin yok sayılmasına neden olur. Dolayısıyla insan hakları savunucuları
tarafından asla kabul edilemez. Kaldı ki, AİHS’e ek 6 ve 13 nolu protokoller ile BM Medeni ve siyasi Haklar
Sözleşmesine ek 2 nolu Protokolü onaylayıp yürürlüğe koyan Türkiye’nin ölüm cezasını geri getirmesi
halinde AB ve AK üyeliğinin askıya alınacağı kesindir. Bunun hukuki, siyasi ve ekonomik sonuçları ağır
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olacaktır. Ayrıca suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Bunu yapan ülkeler çağdaş dünyadan koparlar. Bu
konu siyasi istismar edilemeyecek kadar çok ciddi bir konudur.
Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda Kürt nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı ve coğrafik olarak Türkiye
Kürdistan’ı bölgesinde yaşanan çatışmalar insancıl hukuk kapsamında ele alınması gereken ve doğrudan
doğruya Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. Maddesinin uygulanması gereken somut bir durum yaratmıştır.
Uluslararası alanda üretilen mahkeme kararları da bu durumu teyit etmektedir.
Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi’nin Boskoski kararı ( Prosecutor v. Boskoski, Ljube, Tarculuvski,
Johan), Tadiç’ten itibaren mahkemece geliştirilen “çatışmanın yoğunluğu” ve “silahlı grubun örgütlülüğü”
kriterlerine ilişkin objektif belirtici (indicative) faktörlerin derli toplu ve neredeyse eksiksiz bir dökümünü
içermektedir. Gerek çatışmanın yoğunluk düzeyini değerlendirmek için mahkemece göz önüne alınan
faktörler(saldırıların ciddiliği, çatışmaların coğrafi olarak ve belli bir süreye yayılması, savaş bölgesinde
kaçmak zorunda bırakılan siviller, kullanılan silahların, özellikle ağır silahların, tank ve diğer askeri
teçhizatların türü, çatışmanın neden olduğu zayiatın (ölü, yaralı) boyutu, konuşlandırılan asker ve
birliklerin sayısı vb.) gerekse silahlı grubun örgütlenme düzeyinin tespitinde kullanılan beş grup etmen(
komuta yapısının varlığına işaret eden etmenler, örgütlü bir şekilde operasyon yürütebileceğini gösteren
etmenler, lojistik düzeyini gösteren etmenler, disiplin düzeyi ve ortak 3. Maddenin yükümlülüklerini yerine
getirebilme kabiliyeti ve Silahlı grubun sözbirliği içinde olup olmadığını gösteren etmenler) incelendiğinde,
Türkiye’de süren çatışmanın Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. Madde anlamında Uluslararası Nitelikte
Olmayan bir Çatışma olduğu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 12 Kasım 2013 Tarihli Benzer ve Diğerleri/ Türkiye (Benzer
AndOthers v. Turkey) kararı bu hususu kategorik biçimde teyit etmektedir. Şırnak ilinin Kuşkonar ve
Koçağılı köylerinin 26 Mart 1994 günü Türk savaş uçakları ile bombalanması sonucu toplam 38 kişinin
ölümü ile ilgili davada Türkiye mahkum olmuştur. Bu davada AİHM, kararın 89.paragrafında ortak 3.
maddeye, 90.paragrafında ise güvenlik güçlerinin güç ve silah kullanımını belirleyen Birleşmiş Milletler
esaslarına ilişkin ilkelerine yer verdikten sonra,184. Paragrafında, Mahkeme’nin daha önceki
İsayeva/Rusya kararına göndermede bulunularak sivillere ve köylere yönelik ayrım gözetmeyen hava
bombardımanın demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğuna ve uluslararası örf adet ve insancıl
hukuk kuralları ile silahlı çatışmada kuvvet kullanmasını düzenleyen kurallara aykırı olduğuna karar
vermiştir.
Türkiye’deki yaşam hakkı ihlallerinin en önemli sebepleri arasında ülke içi devam eden silahlı
çatışmalardır. Bu çatışmalara insancıl hukukun uygulanarak, devam eden ihlallerin önlenebileceğini
belirtmek isteriz.
2015 yılında yasalaşan iç güvenlik paketi ile PSVK’da kolluğun silah kullanma yetkisi önemli oranda
artırılmış olup son iki yıldaki yargısız infaz vakalarındaki artış da bunu teyit etmektedir. Bu değişiklikler ile
6722 sayılı kanunun acilen değiştirilmesi ve cezasızlığın son bulması gerekmektedir.
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İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE
15 Temmuz darbe girişiminin faillerini açığa çıkarmak üzere soruşturmalar vakit geçirilmeksizin
başlatılarak kısa sürede binlerce asker ve sivil kişi gözaltına alınmıştır. Ancak gözaltına alınanlar ile ilgili
medyaya yansıyan haber ve görüntülerde, yüzlerinde ve vücutlarında fiziksel şiddetin kanıtı olan yara izleri
ve berelenmeler bulunan, ters kelepçelenmiş, çıplak vaziyette tutulan, yüzükoyun yere yatırılmış ya da bir
samanlıkta oturtulmuş onlarca kişi görülmüştür. Bu durum kaygı vericidir.
Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmesini imzalayarak otoritesini ve denetleme yetkisini
Türkiye’nin de tanıdığı BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT) Mayıs 2016’da Türkiye’nin dördüncü
periyodik raporunu değerlendirmiş ve çeşitli uyarı, tavsiye ve öneriler içeren Sonuç Gözlemlerini
kabul etmiştir. BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT), sözü edilen Sonuç Gözlemlerinde, son dönemde
kolluk kuvvetlerinin alıkonulan kişileri işkence ve kötü muameleye maruz bıraktığına dair kendilerine
ulaşan çok sayıda güvenilir raporlar nedeniyle duyduğu kaygıyı dile getirerek, Türkiye’ye İşkenceye Karşı
Sözleşmenin 2. maddesinin 2. paragrafında yer alan, “hiçbir istisnai durum, ne savaş hali ne de bir
savaş tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin
uygulanması için gerekçe gösterilemez” şeklindeki mutlak işkence yasağını hatırlatmıştır. Komitenin
bu uyarısı bugün içinden geçtiğimiz olağan üstü koşullarda çok daha fazla anlam kazanmaktadır.
Ayrıca tüm uluslararası belgelerde özellikle belirtildiği gibi gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinin asıl
yapılması gereken yerler olan sağlık kurumları yerine olağanüstü durum gerekçe gösterilerek emniyet ya
da başka yerlerde yapıldığı, hekimlerin bu raporlandırmayı yapmak üzere sağlık kurumu dışında yerlere
gitmeye zorlandıkları da bildirilmektedir.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin, 6-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyareti sonrası
hazırladığı ve 2 Aralık 2016 günü açıkladığı “Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele
Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum” raporunda da tıpkı BM Komitesi gibi
işkence ve kötü muamele iddialarına yer vermektedir.
2016 yılında 1458 kişinin sadece gözaltında ve gözaltı yerleri dışında işkence gördüğünü beyan ettiği
bilinmektedir. Bu sayıya 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yakalanıp gözaltına alınan ve tutuklanan
kişiler dahil değildir. Devlet ajansı ve TV’lerindeki darp edilmiş yüzlerce insan durumun ne kadar kötü
olduğunu göstermiştir.
Cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç soruşturma açılmaması, açılan
soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, dava açılan vakalarda işkence yerine daha az cezayı
gerektiren suçlardan iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında
cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle cezasızlık olgusu işkence yapılmasını mümkün
kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala karşımızda durmaktadır.
OHAL KHK’ları ile gözaltı süresi 30 güne kadar artırılmış, gözaltının ilk 5 günü avukatla görüş yasağı
getirilmiştir. Gözaltında ve tutuklandıktan sonra avukata erişim hakkı sınırlandırılmış ve gizli olması
gereken avukat-müvekkil görüşmeleri kayıt altına alınarak çok ciddi savunma hakkı ihlali yaratılmıştır. Bu
şekilde işkence ve kötü muamele yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 23 Ocak 2017 günü çıkarılan bir
başka KHK ile gözaltı süresi 14 güne indirilmiş, gözaltının ilk beş günü avukatla görüş yasağı kaldırılmıştır.
Ancak, 14 günlük sürenin de uzun olduğunu ve uluslararası belgelere aykırı olduğunu belirtmek isteriz.
KÜRT SORUNU
7
Haziran
2015 Genel Seçimlerinin
hemen
ardından
Türkiye’nin
insan
hakları
ve
demokrasi genel sorununun en önemli halkası olan Kürt Sorunu’nun barışçı yollardan çözümünden
vazgeçilmesi 90’lı yılları anımsatan ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin yaşanmasına yol açmıştır.
Özellikle Kürt illerine ve ilçelerine yönelik hukuka aykırı olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları
sırasında burada yaşayan halkın elektrik, su, yiyecek ve sağlık gibi temel gereksinimlerden yoksun
bırakılması, bilgi edinme ve haberleşme hakkının kısıtlanması, güvenlik güçlerinin özel harp yöntemlerine
başvurması, genç yaşlı, kadın, çocuk demeden çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesi kaygı vericidir. Söz
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konusu il ve ilçelerde süreklilik kazandırılan bu olağanüstü hal/savaş hali uygulamaları nedeniyle
ekonomik ve sosyal yaşam tümüyle çökmüştür.
2016 yılının en ağır hak ihlalleri elbette sokağa çıkma yasakları süresince işlenmiştir. TİHV
Dokümantasyon verilerine göre;
Sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 31 Ocak 2017
tarihleri arasındaki 18 aylık süre içerisinde, başta DİYARBAKIR (100 kez), MARDİN (23
kez), HAKKÂRİ (19 kez) ve ŞIRNAK (13 kez) olmak üzere BİTLİS (4 kez), BATMAN (3 kez), MUŞ (2
kez), BİNGÖL (2 kez), TUNCELİ (2 kez) ve ELAZIĞ (1 kez) toplam 10 il ve en az 39 ilçede, resmi olarak
tespit edilebilen en az 169 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir.
Ayrıca, yasaklar başlamadan önce yapılan 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en
az 1 milyon 809 bin kişi başta en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiştir.
Uygulanması ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele alınması gereken aralıksız sokağa çıkma yasakları
pratiklerinin 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle yasakların uygulanış biçimindeki değişim, ilân edilen bölgelerin
kapsamındaki genişleme, ilân sürelerinin yine ucu açık olmakla birlikte sürelerindeki uzunluk, yapılan
askerî sevkiyatın yapısı, ağır savaş silahlarının yerleşim birimleri içerisinde kullanılması ile bunlara uygun
geliştirilen adli süreçler öncesine kıyasla çok daha ağır bir sürece girildiğini göstermiştir. Bu süreçte ciddi
ağır insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri gerçekleşmiştir. Bu konuda İHD ve diğer insan hakları
örgütlerinin çok sayıda özel raporları bulunmaktadır. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 536 yargısız infaz
vakasının önemli bir bölümünün sokağa çıkma yasakları sürecinde gerçekleştiğini belirtmek isteriz.
Sokağa çıkma yasakları uygulanan il ve ilçelerde uygulanan abluka sonucu gerçekleştirilen yıkımların da
etkisi ile en az 500 bin insan zorla yerinden edilmiş olup bu insanlar göçe zorlanmıştır.
Sokağa çıkma yasağı uygulamaları ile ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi
Başkanlığı’nın talep etmesi üzerine Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu)
tarafından 13 Haziran 2016 tarihinde “Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi Hakkında Görüş
Raporu” yayınlandı. Bu raporda, sokağa çıkma yasaklarının yasal çerçevesinin olmadığı özellikle
belirtilmiştir.
2016 yılında, önce milletvekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması, ardından OHAL ve OHAL KHK’ları ile
HDP ve DBP üzerinde çok ciddi baskı kurulmuştur.
HDP Eş Genel Başkanları olmak üzere 13 milletvekili tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, HDP çizgisinde
siyaset yapan DBP üyesi 84 belediye eş başkanı görevden alınmış, bu belediyelere devlet tarafından el
konulmuş, 83 Belediye eş başkanı ile HDP il ve ilçe eş başkanlarından135 kişi tutuklanmış ve siyaset
yapan aktivistlere dönük yargı baskısı o kadar büyük bir noktaya getirilmiş ki bu raporu açıkladığımız bu
günlerde tutuklu sayısı binlerle ifade edilmektedir. HDP ve DBP üzerindeki ağır yargı baskısı, Kürtlerin
legal siyaset ve sistem içinde sorunu çözme isteğini adeta sabote etmektedir.
İHD olarak bizler Kürt sorununun her zaman demokratik ve barışçıl çözümünü savunduk. Bunda ısrarlıyız.
O nedenle, çatışmaların hemen şimdi durmasını istiyoruz. Tarafların çatışmasızlık haline geçmesini
istiyoruz. Çatışmasızlık halinin yaşanan olumsuzluklardan da hareketle tahkim edilmiş bir hale getirilerek
güçlendirilmesini, izlenmesini ve bu konuda tarafların mutabık kalacakları kararları almasını istiyoruz.
28 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Dolmabahçe Mutabakatını destekliyoruz ve bunun gerektirdiklerinin
yapılmasını istiyoruz.
Hükümetin, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırarak, sorunun çözümü için yol temizliği yapıp,
müzakere için uygun idari, hukuki ve siyasi zemini oluşturmasını ve bir an önce müzakereleri başlatmasını
istiyoruz.
Dünyanın ve Türkiye’nin savaştan uzaklaşmasının ve barış içinde bir dünyanın ve Türkiye’nin var
olmasının insan haklarına dayalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin Ortadoğu’da uygulamaya çalıştığı
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siyasi projesinden vazgeçmeye, halkların kendi geleceklerini belirleme ilkesine uygun olarak Rojava
kantonlarını tanımasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz.
HDP’nin dışlanıp siyaset dışına itilmesi politikasından vazgeçilmeli, bir an önce HDP Eş Başkanları başta
olmak üzere tutuklu tüm milletvekilleri ve belediye başkanları ile siyasetçiler serbest bırakılmasını
istiyoruz.
Türkiye’nin Ortadoğu’daki anti Kürt ve anti Şii/Nusayri/Alevi politikasından vazgeçerek 2015 ve devamında
2016 yılı boyunca bizlere korkunç katliamlar yaşatan IŞİD isimli cihatçı yapılanma ile etkili mücadele
etmesini ve barışçıl politikalar izlemesini istiyoruz.
DÜŞÜNCE, İFADE ve İNANÇ ÖZGÜRLÜGÜ
İfade özgürlüğü demokrasinin ön koşuludur. İfade özgürlüğünün sınırlandırıldığı ve yasaklandığı
ülkelerden demokrasiden bahsedemeyiz. Nitekim Türkiye’nin giderek fiili otoriter başkanlık modeli ile
yönetilmesi ifade özgürlüğünü de adeta en dip noktaya indirmiştir.
Türkiye mevzuatında basın ve ifade özgürlüğü konuları ile bağlantılı olan ve ulusalüstü belgelerdeki
düzenlemelerle uyumlu olduğu ileri sürülemeyecek, anayasa dahil en az 17 yasada ve 15 Temmuz
sonrası çıkarılan OHAL KHK’ları ile TBMM İç Tüzüğü’nde,
kısıtlayıcı/sınırlandırıcı hükümler
bulunmaktadır.
Bu mevzuatı şöyle sayabiliriz:
1) Anayasa,
2)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
3)5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun,
4)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ,
5) 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,
6) 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında kanun,
7)2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,
8) 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu,
9)5187 sayılı Basın Kanunu,
10)5682 sayılı Pasaport Kanunu,
11)6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,
12)2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu,
13) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,
14)5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
15) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,
16)1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu,
17) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,
Mevzuatta yer alan ve ifade özgürlüğü ile ilgili sınırlamalar içeren konular/alanlar ise şöyle özetlenebilir.
1) Yazılı ve görsel medya(Basın, yayın, radyo, televizyon, internet alanları),
2)Demokratik Kitle Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri, Meslek Örgütleri, Sendika ve Konfederasyonlar,
Siyasi Partiler ve Siyasi Oluşumlar,
3) Toplanma ve gösteri yürüyüşleri,
3) Eğitim, öğretim ve Yükseköğretim Öğrencileri, Akademisyenler
4) Sinema, tiyatro, gösteri ve benzeri görsel sanat alanları,
5) Kitap, dergi, broşür, afiş,
6) İl idaresi ile ilgili ve olağanüstü hal, sıkıyönetim mevzuatı gibi olağanüstü yönetim usullerini düzenleyen
mevzuat.
Bu sayılanlara medya sahipliği ve sermaye yapısı konusunda özel olarak bir normatif düzenlemenin
bulunmayışını da dâhil etmek gerekir.
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Bu arada hemen belirtmeliyiz ki, özel olarak bilgiye/hakikate erişim hakkı bakımından Türkiye
mevzuatında kısıtlayıcı/sınırlandırıcı hükümler barındıran yasalar var.
Söz gelimi 32 yasada “sır”, “devlet sırrı” kavramı ile 60 ayrı yasada da “gizlilik”, “yasak,” “açıklanamaz”
gibi sözcüklerle ifade edilen hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler bilgiye, hakikate,
habere erişim hakkı bakımından sorunludur.
TBMM İÇ Tüzük 105/5. madde, meclis araştırması konusunu düzenler. Şöyledir:
“ Devlet sırları ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır.”
Hâlbuki devlet sırrı kavramının neyi ifade ettiği, tanımı, hiçbir yasada yer almamaktadır. Uygulamada ise
devlet sırrı, bilgiyi elinde bulunduran makamın devlet sırrı dediği şeyin adıdır.
Görüldüğü gibi ifade özgürlüğü sorunu Türkiye’nin en kapsamlı yapısal sorunları arasındadır.
Kürt sorunu ile ilgili en fazla haber ve yorumlara yer verdiği bilinen Özgür Gündem ve tek Kürtçe gazete
olan Azadiye Welat gazeteleri kapatılmıştır. Cumhuriyet gazetesi üzerinde ise tutuklamalar ve dava
baskısı ile büyük bir baskı oluşturulmuştur. Halen Cumhuriyet gazetesinden 10 gazetecinin tutukluluğu
devam etmektedir. Yine Kürt sorununa duyarlı ve Kürtçe yayın yapan çok sayıda TV kapatılmıştır.
Türkiye’de işçi ve emekçilerin sorunlarına yer veren ve doğrudan doğruya işyerlerinden haberler veren sol
çizgide yayın yapan Hayat TV kapatılmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir.
2016 yılında düşünce ve ifade özgürlüğü alanında çok ciddi ihlaller olmuş, özellikle siyasal iktidarın basın
üzerindeki baskı ve kontrolü kaygı verici boyuta ulaşmıştır. OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lar ile neredeyse
ifade özgürlüğü iktidarın iki dudağı arasına alınmıştır. Bu yıl içinde de gazeteci, yazar, insan hakları
savunucusu vb. çok sayıda kişiye davalar açılmış, tutuklamalar olmuş, dergi ve kitaplar toplatılmış,
gazeteler kapatılmış, muhalif gazete binalarına ve gazetecilere fiili saldırılar gerçekleştirilmiştir. Şubat
2017 itibarı ile 17’si imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olmak üzere toplam 152 gazetecinin tutuklu olması
durumun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir.
Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talepleri 2016 yılında da karşılığını bulamamıştır. AİHM’in zorunlu din
derslerinin kaldırılması ve Cem Evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili kararlarının gereği
yerine getirilmemiştir.
Alevi, Hıristiyan ve Yahudiler radikal sünni ve ırkçı grupların tehdit ve nefret söylemlerine maruz
kalmışlardır.
Vicdani ret hakkının hala tanınmaması önemli bir insan hakkı ihlali olarak varlığını korumaktadır.
DARBE TEŞEBBÜSÜ VE OHAL
Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından bir bütün olarak olağanüstü yönetim usullerinin
yürürlüğe girdiği bir dönemi yaşamaktadır. Darbeler ve darbe teşebbüsleri geçmişle
yüzleşememe/hesaplaşamamanın ve dolayısı ile sistemin demokratikleşememesinin bir sonucudur.
Türkiye’nin çatışma ve gerilim üreten bir sisteme sahip oluşunun bir diğer nedeni ise siyasi iktidarların bir
türlü tekçi resmi ideolojiyi terk etmemeleri ve militarist anlayıştan vazgeçmemeleridir.
Darbe teşebbüsünde bulunanlar 246 sivil insanın ölümüne ve 2194 kişinin ise yaralanmalarına sebep
olmuştur. Darbelere ve darbe teşebbüslerine yasallık da meşruiyet de atfedilemez. İHD ve insan hakları
savunucuları darbe teşebbüsünü daha teşebbüsün ilk saatlerinde en sert ifadelerle kınamış ve bu
girişimlere karşı olduklarını belirtmişlerdir.
Hükümetin, darbelere ve darbe teşebbüsünde bulananlara karşı insan hakları hukukuna uygun olarak idari
önlemler almasını ve soruşturma makamlarının etkin soruşturma yapmasını gerekli ve anlaşılabilir
bulmaktayız. Fakat burada kabul edilemez olan, KHK ve uygulamalardaki keyfilik, işkence ve kötü
muamelenin yanında hukukun tamamen dışına çıkan uygulamalardır.
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Darbe teşebbüsü sonrası Türkiye’de ilan edilen OHAL ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile başlayan ve toplamda 20’yi geçen KHK’ler dönemi, tıpkı askeri darbe dönemlerindeki gibi içerik
bakımından insan hakları hukukuna aykırı mevzuat ve uygulama dönemidir. OHAL’in gerekçesi darbe
teşebbüsü ile mücadele iken, çıkarılan KHK’lar ile toplumsal muhalefet üzerinde ağır baskı kurulmuştur.
Söz gelimi, 12 Eylül askeri darbe döneminde aralarında profesörler ve öğretmenlerin bulunduğu 8500
kamu görevlisi sıkıyönetim komutanlarının emriyle ihraç edilmiştir. (İHD, bu konuyu 1988 yılında kurduğu
“1402’likler Komisyonu” aracılığı ile ILO’ya (Uluslararası çalışma Örgütü) taşımış, ILO da Türkiye’yi 111
No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi’ne aykırılık nedeniyle izlemeye almıştır). 15 Temmuz Darbe
Teşebbüsü sonrasında çıkarılan KHK’lerle ise şimdilik yaklaşık 101 bin kamu görevlisi ihraç edilmiştir.
HSYK kararı ile 3.698 hakim ve savcı meslekten çıkarılmıştır. 12 Eylül askeri darbe döneminde sistemi
darbenin amacına yönelik dizayn etmek için en az 669 yasa çıkarılmış iken 15 Temmuz sonrasında
darbeyi püskürten hükümet, OHAL ile sınırlı olmayan kalıcı düzenlemeleri KHK’ler ile gerçekleştirmekte ve
yüzlerce yasada değişiklik yapmaktadır.
OHAL uygulamalarının BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 4. Maddesi, Avrupa İnsan
hakları Sözleşmesinin 15. Maddesi ve Anayasasının 15. Maddesi’ndeki sınırlamalar arasında kalması ve
yükümlülükleri bu sınırlamalarla azaltması gerekirken, OHAL uygulamaları 30 günlük gözaltı süresi,
yaşam hakkı ve işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, seyahat
özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağı
konularında insan hakları hukukuna aykırı sorunlu düzenlemeler içermektedir. Ayrıca hukukun üstünlüğü
ilkesi açısından hâkim teminatını ortadan kaldıran düzenlemeler, açığa alınmalar, ihraçlar, gözaltına
almalar ve tutuklanmalar insan hakları hukukuna aykırıdır. Kararnameler uyarınca görev yapan kamu
görevlileri hakkında tam bir cezasızlık öngörülmesi de hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.
15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe girişimini aydınlatmak amacı ile TBMM bünyesinde
oluşturulan araştırma komisyonu etkili çalışma yürütmemiş, darbenin siyasi ayağı konusunda çalışma
yapmadığı gibi kilit isimleri dahi dinleyememiştir. Öte yandan çok sayıda davalar açılmasına rağmen
darbenin siyasi ayağı ile ilgili soruşturma yürütülmemiş tam tersine soruşturma yapmaya teşebbüs eden
Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değiştirilmiştir. Türkiye’deki darbe geleneğinde değişmeyen tek
şey darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmamış olmasıdır.
CEZAEVLERİ
2016 yılında da cezaevleri, insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerler olma özelliğini
sürdürmüştür.
17 Ağustos 2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı OHAL KHK’sının 32.
Maddesi ile 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a geçici 32. Madde
eklenerek, adli suçluların büyük çoğunluğunun yararlanacağı şekilde şartla salıverme süresi 2/3’den ½’ye
indirilmiş ve cezalarının son 1 yılı kalanların yararlanacağı denetimli serbestlikle ilgili düzenlemedeki süre,
cezalarının son 2 yılı kalanlar biçiminde, genişletilerek adeta “örtülü OHAL affı “çıkarılmıştır.
• 1 Kasım 2016 (Adalet Bakanlığı’nın bilgi verdiği son tarih) itibariyle cezaevlerinde toplam 197.297
tutuklu/hükümlü/hüküm özlü kişi bulunmaktadır. Bu sayı şu anda 210 bin civarındadır. Bu sayı
2015 yılında 178.089, 2014 yılında 154.179 idi. AKP iktidara geldiğinde ise bu sayı 59.429 idi.
Görüldüğü gibi çıkarılan örtülü aflara rağmen dramatik yükselişler olmaktadır.
• 2016 yılında cezaevlerinde intihar, işkence ve kötü muamele, kaza, ihmal, hastalık, mahkûmlar
arası kavga vb nedenlerle en az 35 kişi yaşamını yitirmiştir.
• Cezaevlerinde sağlık hakkı alanında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin tıbbî
yardıma ulaşma konusunda önemli engellerle karşılaştığı ve gerekli tıbbî personelle, araçgerecin cezaevlerinde bulunmadığı gözlemlenmektedir. Türkiye Cezaevlerinde İHD’nin tespit
edebildiği kadarı ile 331’i ağır olmak üzere 926 hasta mahpus bulunmaktadır. 15 Temmuz 2016
darbe girişiminden sonra tutuklandığı belirtilen yaklaşık binlerce kişiye yer açılması için Ankara,
İstanbul, İzmir gibi belirli merkezlerdeki cezaevlerinde bulunan ve tedavileri zorlukla
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sürdürülmeye çalışılan bu kişilerin çok büyük bir çoğunluğu başka cezaevlerine sürgün edilmiş
ve böylelikle tedavileri zora koyulmuştur. Esasen bu kişilerden durumu ağır olan 331 kişinin
insani ve hukuki açıdan bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir. 05 Mart 2013 tarihinde
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gülay Çetin/ Türkiye kararı ile ağır hastalığı olan
tutukluların korunmasına yönelik mevcut düzenlemeleri yeterli bulmayarak Türkiye’yi işkence
yasağını ihlal ettiği için mahkum etmesine karşın cezaevlerindeki ağır hastaların infazlarının
ertelenmemesini anlamak mümkün değildir. Dahası, 24 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen 6411
Sayılı Kanun ile hasta hükümlülerin infazının geri bırakılma koşullarının “toplum güvenliği
bakımından tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi” koşuluna bağlanması ve bunun
sonucu maruz kaldığı ağır hastalık veya sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame
ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporlarıyla dahi tespit edilen pek çok hasta tutuklu ve hükümlü
dosyalarının Savcılıklar önünde bekletilmesi ve dahası reddedilmesi vicdanen de hukuken de
kabul edilebilir değildir.
• 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan tecrit ve tretmana dayalı ceza infaz sistemi, tutuklu ve
hükümlülerin fiziksel-sosyal-ruhsal bütünlüğünü tehdit etmeye devam etmektedir. Bir ve üç
kişilik oda sisteminde tutukluların ve hükümlülerin birbirleriyle sosyal ilişki kurması
engellenmektedir. Bu durum onların ruh sağlığı üzerinde ağır hasarlara yol açmaktadır. Bu ağır
izolasyon koşullarını yumuşatmak için Adalet Bakanlığı‘nın 10 tutuklu ve hükümlünün haftada
10 saat bir araya gelerek sosyalleşmesini öngören 22 Ocak 2007 tarihli genelgesi (45/1)
yürürlükte olmakla birlikte halen etkin ve sorunsuz biçimde uygulanmamaktadır. Tecridin en sık
uygulandığı İmralı F Tipi Cezaevi bir an önce kapatılmalıdır.
• Cezaevlerinde bulunan çocukların, cezaevi psikolojisini kaldıramadıkları, ciddi tıkanmalar
yaşadıkları için kendilerine zarar vermek suretiyle, intihar girişiminde bulundukları, yanı sıra
taciz, istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları İHD şubelerine kendilerinin,
ailelerinin ve diğer mahpusların yaptıkları başvurulardan anlaşılmaktadır. Çeşitli disiplinlerden
bilimsel araştırmalar genelde cezalandırmanın özelde ise kapatmanın suçu önleyici ya da eğitici
hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle insanlık dışı bir uygulama olan çocuk
cezaevleri kapatılmalıdır.
• AKP Hükümeti çıkardığı örtülü OHAL affı ile yüz kızartıcı suçlar başta olmak üzere toplum vicdanı
tarafından doğru bulunmayan bir konuda adım atmış ama hasta mahpuslar gibi yılardır
kamuoyu gündeminde bulunan ve bu konuda birkaç kez kanun değişikliğine rağmen
çözülmeyen önemli bir insani sorunu çözmemiştir. Bir an önce hasta mahpusların salıverilmesi
ve tedavilerinin süratle yapılması için gerekli yasal ve idari tedbirler alınmalıdır. Gerekirse infaz
kanunun 16. Maddesi değiştirilmeli veya geçici bir madde ile sorun çözülmelidir.
• Halen yürürlükte bulunan 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na göre adli mahpusların şartla salıverilmesi
için cezalarının 2/3’ünü, siyasi mahpusların ise cezalarının ¾’ünü çekmeleri gerekmektedir. 671
sayılı KHK ile durum adli mahpuslar lehine değiştirilmiş, siyasi mahpuslar bakımından ise aynı
bırakılarak ağırlaştırılmıştır. Siyasi iktidar bu uygulama ile kendi içinde kurduğu dengeyi! bile
bozmuş ve böylece ayrımcılığı iyice artırmıştır. Suç ve cezaların infazı aşamasında yaratılan
ayrımcılığın ortadan kaldırılması için TMK 5. Maddenin acilen kaldırılarak TMK 3 ve 4.
Maddelere göre verilen suçlardaki yarı oranında artırım sona ermeli, TMK 17. Maddeye göre
TMK kapsamında işlenen suçların infazında koşulu salıverme süresi olan ¾ oranı yeni
KHK’daki gibi ½’ye çekilmeli, 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinin 4. Fıkrası kaldırılarak
ayrımcılık sona erdirilmelidir. TMK 17. Maddenin son fıkrası “Uzatılmış Ölüm Cezası”
içerdiğinden ötürü bir an önce kaldırılmalıdır.
• AKP Hükümeti örtülü OHAL affı ile yaklaşık 100 bine yakın insanı cezaevlerinden çıkarmaya
başlamışken(tahminen 50 bine yakını tahliye oldu), her türlü yasal haklarına rağmen İmralı
Cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan üzerinde uyguladığı kesin tecridi bir an önce kaldırmalı,
ailesi ve avukatları ile görüşmesini sağlamalıdır.
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• Türkiye Cezaevlerinden sürekli olarak gelen şikâyet mektuplarında ve avukat başvurularında
işkence ve kötü muamele ile ilgili güçlü iddialar bulunmaktadır. Özellikle 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra bu iddialar giderek artmıştır. Türkiye BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin
Seçmeli Protokolü(OPCAT) onaylamış olup ulusal önleme mekanizması ile kanuni düzenleme
yapmış ancak uygulamaya geçirmeyerek sözleşmeye aykırı davranmaktadır. 6701 sayılı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte işkence ve kötü muamele iddialarının
incelenmesi ve önlenmesi görevi yani ulusal önleme mekanizması görevi Kuruma verilmiştir. Bu
konuda öncelikle belirtmek isteriz ki, Kanun, BM Paris Prensiplerine uygun hazırlanmamış, bu
konudaki düşüncelerimizi ve önerilerimizi TBMM İnsan hakları İnceleme Komisyonuna ve
Hükümete yazılı ve sözlü olarak aktarmıştık. Kurul üyeleri atanmış olup halen çalışmaya
başlamamışlardır. Türkiye cezaevlerinin bir an önce bağımsız heyetler tarafından incelenmesi
gerekir. İnsan hakları örgütlerinin temsilcilerinin cezaevlerinde inceleme yapmasına izin
verilmelidir.
• OHAL sonrası yaratılan baskı ortamından en çok cezaevleri olumsuz etkilenmiştir. Bunun
sonucunda 15 Şubat 2017 tarihinde İzmir Aliağa Şakran Cezaevinde siyasi mahpuslar cezaevi
koşullarını protesto ederek süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlamışlardır. Halen 22
Cezaevinde 200 civarında mahpus süresiz ve dönüşümsüz açlık grevindedir.
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lar ile 19 sendikanın kapatılması, 1600 civarında dernek ve vakfın
kapatılması örgütlenme özgürlüğünün çok ciddi olarak siyasal iktidarın baskısı altında olduğunu
göstermektedir. OHAL kararnameleri ile insan hakları örgütlerinden bazıları hedef alınmış ve temelli
kapatılmışlardır. Bunlar arasında çok yakından çalışmalarını bildiğimiz, örneğin ÇHD, ÖHD, MHD,
Gündem Çocuk, İHAD, Sarmaşık Derneği, Vakad, Kürd Der, Rojava Derneği gibi dernekler bulunmaktadır.
Ayrıca vurgulamak isteriz ki, İHD ya da TİHV gibi insan hakları örgütlerinin yönetici ya da üyelerinden
bazıları da zaman zaman gözaltına alınmakta ya da tutuklanmaktadır. İHD Mersin Şube Başkanı Ali
Tanrıverdi halen tutukludur. Türkiye, BM İnsan Hakları Savunucularının korunması Bildirgesini sık sık ihlal
etmektedir.
OHAL KHK’ları ile 101 bin kamu çalışanının ihraç edilmesi kamu kesiminde örgütlü sendikalarda
onbinlerce kişinin istifasını beraberinde getirmiş, adeta çalışanların sendikalarından uzaklaşmalarına
zemin hazırlanarak örgütlenme özgürlüğüne dolaylı olarak darbe vurulmuştur.
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
2016 de bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından da ihlallerin ve kısıtlamaların olağan
üstü bir şekilde yaşandığı bir yıl olmuştur. OHAL’in verdiği yetki ile birçok il ve ilçede gösteriler tamamen
yasaklanmış olup bu uygulama devam etmektedir. Kolluk güçlerinin bu yıl içinde de barışçıl gösterilerde
basınçlı su plastik mermi, kimyasal silah/gösteri kontrol ajanları ve hatta ateşli silahlar kullanarak
aşırı/ölçüsüz/orantısız güç ve şiddete başvurmuştur.
Polis şiddeti cumhuriyet tarihi boyunca tüm iktidarların kolayca başvurduğu kadim bir idare tekniğidir.
Ancak her geçen gün eleştiri ve itirazlara iyice tahammülsüzleşen, otoriterleşme dozunu son sınırına
vardıran AKP iktidarı, polis şiddetini kendi politikalarına karşı çıkan tüm toplumsal kesimlere yönelik olarak
her fırsatta kullanır olmuştur. Bu şiddetten, Kürtlerden, emekçilere, Alevilere ve kadınlara, LGBTİ
bireylerden taraftar gruplarına kadar hemen her toplumsal kesim istisnasız nasibini almaktadır.
2016 yılında tespit edebildiğimiz kadarı ile;
• Kolluk güçlerinin toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleler sonucu 219’u çocuk olmak üzere
2581 kişi yaralanmıştır.
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• Birçok ilde OHAL nedeni ile tüm toplantı ve gösteriler yasaklanmasına rağmen yapılabilen
gösterilerden ise 308’ine müdahale edilmiştir.
KADINA KARŞI ŞİDDET SORUNU
2016 yılında toplumsal alanda ve ev içinde şiddet sonucu 361 kadın öldürülmüş, bu ortam nedeni ile
ayrıca 33 kadın intihar etmiştir. Yine bu sürede 763 kadın yaralı kurtulmuştur. Bir önceki yıl ile
karşılaştırdığımızda kadına yönelik şiddette artış trendinin devam ettiği anlaşılmaktadır. 2016’ya hakim
olan şiddet ve savaş ortamı ayrıca kendisini kadına yönelik şiddet olarak göstermiştir.
İHD ve TİHV genel olarak “şiddetsizliği” savunmaktadır. Bütün sorunların şiddet dışı yollarla çözümünü
istiyoruz. Devletlerin uyguladıkları şiddet kadar birey, topluluk ya da örgütler tarafından uygulanan şiddete
de karşı duruş sergiliyoruz. Kadına karşı şiddet sorununda da erkek egemen anlayış ve tutumlara karşı
çıkıyoruz. Aynı zamanda devletin hem yasalarda hem uygulamada ve yargı pratiğinde eşitlik ilkesini ve
ayrımcılık yasağını hayata geçirmesini istiyoruz. İHD, üyesi olduğu FİDH ile birlikte CEDAW komitesine
Türkiye raporuna karşı alternatif rapor sunmuştur. Yapılan görüşmeler ve oturumlardan sonra Türkiye
değerlendirilmiştir. CEDAW Komitesi 25 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne
tavsiyelerde bulunmuştur. Bizim de paylaştığımız bu tavsiyeler şöyle özetlenebilir.
• Kadın örgütleri temsilcilerine ve hak savunucularına uygulanan baskıcı önlemlerin durdurulması,
süreçlere aktif katılımlarının sağlanması,
• Kürt kadınlara, mülteci ve sığınmacı kadınlara uygulanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması,
• KSGM’nün teknik ve mali açıdan güçlendirilmesi ve kadın haklarına odaklanmasının sağlanması,
• Kalıp yargılara ve ayrımcı söylemlere son verilmesi,
• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin durdurulması için Ulusal Eylem Planının uygulanması, gerekli
yasal düzenlemenin yapılması, destek hizmetlerinin düzenlenmesi, farklı dillerde de hizmet
verebilen acil telefon hattı kurulması,
• Kürtajın 10 haftaya kadar, tecavüz durumunda 20 haftaya kadar yapılabilmesinin sadece hamile
kadının kararına bağlı olması yönünde yasal düzenleme yapılması,
• Sözde namus adına işlenen cinayetlerin yeterli şekilde cezalandırılması, kadın intiharlarının ve
kazalarının etkin soruşturulması,
• Evliliklerin resmi olarak gerçekleşmesi ve kayda alınması,
EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR
OHAL ilanı ve OHAL KHK’ları ile yaklaşık 101 bin kamu çalışanının kamudan ihraç edilmesi, özel sektörde
el konulan şirketler ve kapatılan üniversiteler nedeni ile onbinlerce insanın işsiz kalması, özel eğitim
öğretim kurumlarına el konulması sonucu yaklaşık 30 bin öğretmenin özel sektörde işsiz bırakılması
oldukça ağır bir tablo yaratmıştır. OHAL ortamı çalışma yaşamının tamamen olumsuz etkilendiği bir
ortamdır. Dolayısıyla hangi açıdan ele alınırsa alınsın OHAL koşullarında ekonomik ve sosyal hakların
tamamen korumasız kaldığından bahsedebiliriz.
SONUÇ OLARAK;
Bugün Türkiye’de insan hakları açısından acilen yerine getirilmesi gereken tek bir talep vardır: O da acilen
barışın tesis edilmesidir. Barışın sağlanamadığı koşullarda yaşam hakkı korunamamakta, yaşam hakkı
olmayınca da diğer tüm haklardan söz etmek mümkün olamamaktadır.
Demokrasinin ön şartı ifade özgürlüğüdür. Şu anda Türkiye’de ifade özgürlüğü otoriter yönetimin yargı
baskısı altındadır. Dolayısıyla Türkiye’de asgari standartlarda dahi demokrasiden söz edilemez. Bu
nedenle demokrasi mücadelemiz kaçınılmazdır.
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Kürt sorunun savaşla çözülemeyeceği açıktır. Siyasal iktidarı 28 Şubat 2015 Dolmabahçe deklarasyonuna
sahip çıkmaya ve 7 Haziran 2015 seçimleriyle ortaya koyduğu Türkiye halkının barış ve demokrasi
iradesini tanımaya davet ediyoruz.
OHAL ve KHK rejimi bir karşı darbe rejimidir. Bundan derhal vazgeçilmelidir.
Devam eden hak ihlalleri durdurulmalı, sorumlular hakkında etkin soruşturma yürütülmeli, cezasızlık
derhal terk edilmelidir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
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KISALTMALAR
AA
:
AKP
:
BBP
:
BDP
:
BDSP
:
BES
:
BEKSAV
:
BTS
:
CHP
:
ÇED
:
DAKAD
:
DEHAP
:
DEP
:
DEV-LİS
:
DEV SAĞLIK-İŞ
DHF
:
DHKP/C
:
DİHA
:
DİSK
:
DÖDEF
:
DÖKH
:
DSP
:
DSİP
:
DTP
:
DTK
:
DYGM
:
EĞİTİM-SEN :
EKD
:
EMEP
:
ESP
:
ETHA
:
GATA
:
GENÇ-SEN
:
HADEP
:
HDP
:
HDK
:
HEP
HEPAR
:
HES
:
HPG
:
IMF
:
İHD
:
İMKANDER
:
JİTEM
:
KAMU-SEN
:
KCK/TM
:
KCK
:
KESK
:
KURDİ-DER :
LİMTER-İŞ
:
LÖB
:
MEYA_DER
:
Derneği
MHP
:

Anadolu Ajansı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyük Birlik Partisi
Barış ve Demokrasi Partisi
Bağımsız Devrimci Sınıf Platf ormu
Büro Emekçileri Sendikası
Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
Cumhuriyet Halk Partisi
Çevresel Etki Değerlendirilmesi
Tunceli Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği
Demokratik Halk Partisi
Demokrasi Partisi
Devrimci Liseliler
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası
Demokratik Haklar Federasyonu
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi
Dicle Haber Ajansı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu
Demokratik Özgür Kadın Hareketi
Demokratik Sol Parti
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi
Demokratik Toplum Partisi
Demokratik Toplum Kongresi
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
Emekçi Kadınlar Derneği
Emek Partisi
Ezilenlerin Sosyalist Platformu
Etkin Haber Ajansı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Öğrenci Gençlik Sendikası
Halkın Demokrasi Partisi
Halkların Demokratik Partisi
Hakların Demokratik Kongresi
Halkın Emek Partisi
Hak ve Eşitlik Partisi
Hidroelektrik santralleri
Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri)
Uluslararası Para Fonu
İnsan Hakları Derneği
İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği
Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi
Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği
Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası
Liseli Öğrenci Birliği
Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür
Milliyetçi Hareket Partisi
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MKP
MKM-DER
MKP- HKO
MLKP
NAKLİYAT-İŞ
ÖDP
ODTÜ
ÖZGÜR-DER
PKK
SDP
SES
SGD
SGK
SHÇEK
TAYAD
TBMM
TCK
TEKEL
TEM / TMŞ
TİHV
TİT
TKEP/L
TİKKO
TKP
TKP/ML
TMŞ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Maoist Komünist Parti
Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği
Maoist Komünist Partisi - Halk Kurtuluş Ordusu
Marksist Leninist Komünist Partisi
Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği
Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi)
Sosyalist Demokrasi Partisi
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Sosyalist Gençlik Derneği
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türk Ceza Kanunu
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk İntikam Tugayı
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist
Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist
Terörle Mücadele Şubesi

TOKİ

:

Toplu Konut İdaresi

TMY

:

Terörle Mücadele Yasası

TOBB

:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TÖP
TPAO
TTB
TUHAD-FED
TUS
TUYAD-DER
TÜMTİS
YAKAY-DER
YDG
YDG-M
YGS
YÖDER
YÖK
YSK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toplumsal Özgürlük Platformu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Tabipleri Birliği
Tutuklu ve Hükümlü Ailelerin Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu
Türk Ulaşım Sendikası
Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Yurtsever Demokratik Gençlik
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi
Yükseköğretime Geçis Sınavı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği
Yükseköğretim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu
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2016 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU
YAŞAM HAKKI İHLALLERi
ÖLÜ
YARGISIZ İNFAZ
Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma
Yetkisinin İhlali, Toplumsal Gösterilerdeki Saldırılar, Sokağa
Çıkma Yasakları Dönemi.
Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar
Özel Güvenlik Görevlileri
Öldürülen ve Yaralananlar
TOPLAM

YARALI

45’i çocuk olmak
üzere toplam 536
kişi

40 ı çocuk 265 kişi

1
8 i çocuk olmak
üzere 57 kişi

2
21 i çocuk olmak üzere
169 kişi

--

1

Tarafından

594

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER
GÖZALTINDA ÖLÜMLER
FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR

437

35
6
22

-2
5 i çocuk 37

29 u çocuk 35

652 çocuk okulda vrilen
yemekten
zehirlenme
olmak üzere 845

RESMİ HATA VE İHMAL
Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar
Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli
Ölümler
15 TEMMUZ 2016 ASKERİ DARBE GİRİŞİMİNDE
YAŞAMINI YİTİRENLER/YARALANANLAR
YASA DIŞI ÖRGÜT SALDIRILARI (Sivil Yerleşim
Yerlerinde Yapılan Saldırılar)
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1

246

2194

4 Mart 2016 Mardin/Nusaybin Trafik Şb. Mdr./Lojmanlar
13 Mart 2016 Ankara/Kızılay

12
Yabancı
Uyruklu
1 Polis, 5 Sivil
Yurttaş
29 TSK Mensubu
ve Sivil Yurttaş
2 Polis
37 Sivil Yurttaş

19 Mart 2016 İstanbul/İstiklal Cd.

4 Yabancı Uyruklu

31 Mart 2017 Diyarbakır/Bağlar/Polis Servis Aracı

8 Polis
12’si
Uyruklu
Yurttaş

12 Ocak 2016 İstanbul/Sultanahmet
13 Ocak 2016 Diyarbakır/Çınar Em. Md.
17 Şubat 2016 Ankara/Merasim Sokak

24-26 Nisan 2016 Kilis
27 Nisan 2016 Bursa/Ulucami
1 Mayıs 2016 Gaziantep
2 Mayıs Kilis
10 Mayıs 2016 Diyarbakır/Yenişehir
27 Mayıs 2016 Kilis
8 Haziran 2016 Mardin/Midyat İlçe Em. Md.
12 Haziran 2016 İstanbul/Vezneciler

yabancı
3
Sivil

--2 Polis
1 Sivil Yurttaş
3 Sivil Yurttaş
--3 Polis, 2 Sivil
Yurttaş
6 polis, 7 Sivil

14 Yabancı Uyruklu
6 polis, 34 Sivil Yurttaş
80 TSK Mensubu ve Sivil
Yurttaş
35 Polis Ve Sivil Yurttaş
125 Sivil Yurttaş
12 Yabancı Uyruklu, 39
Sivil Yurttaş
17’si Polis, 9 Sivil Yurttaş
26 Sivil Yurttaş
23 Sivil Yurttaş
18 Polis 4 Sivil Yurttaş
10 Sivil Yurttaş
12 Polis 33 Sivil Yurttaş
5 Sivil Yurttaş
51 Sivil Yurttaş
36 Sivil Yurttaş
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28 Haziran 2016 İstanbul/Atatürk Havalimanı
10 Ağustos 2016 Mardin/Kızıltepe
15 Ağustos 2016 Diyarbakır/Çınar/Bölge Trafik Dent. İst.
17 Ağustos 2016 Van/İpekyolu Polis Karakolu
18 Ağustos 2016 Elazığ Emniyet Md.
20 Ağustos 2016 Gaziantep/Düğün Saldırısı
26 Ağustos 2016 Şırnak Emn. Mdr.
12 Eylül 2016 Van Polis noktası
4 Kasım 2016 Diyarbakır/Bağlar/TEM Şb.
24 Kasım 2016 Adana/Valilik Otoparkı
11 Aralık 2016 İstanbul/Beşiktaş
17 Aralık 2016 Kayseri
TOPLAM

SALDIRIYA UĞRAYANLAR
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi
Gazeteci
Öğretmen / Öğretim Üyesi
Öğrenci
Polis/Asker/Korucu
Diğer (İşçi, Sağlık Çalışanı, Bel.Bşk, Korucu, Memur, Muhtar,
Yabancı Uyruklu, Avukat, Siyasi Parti Mensubu vb)
TOPLAM
SİLAHLI ÇATIŞMALAR
Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu
Silahlı Militan
Siviller
TOPLAM
MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU
ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER
KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR
Erkek
Kadın
Çocuk
TOPLAM
NAMUS CİNAYETLERİ
Erkek
Kadın
Çocuk
NEFRET CİNAYETLERİ/YARALANMALAR

Yurttaş
45 Yurttaş
1 Polis, 4 Sivil
Yurttaş
5 Polisi, 3 Sivil
Yurttaş
2 Polis 2 Sivil
Yurttaş
5 Polis
57 Sivil Yurttaş
11 Polis
-2 Polis, 10 Sivil
Yurttaş
2 Sivil Yurttaş
30 Polis,15 Sivil
Yurttaş
13 Asker
28’i yabancı
uyruklu, 121’i
Asker ve Polis
olmak üzere
Toplam:316 kişi

238 Sivil Yurttaş
5 Polis 20 Sivil Yurttaş
7 Polis, 37 Sivil Yurttaş
19 Polis 53 Sivil Yurttaş
217 Sivil Yurttaş
67 Sivil Yurttaş
75 Polis, 3 Sivil Yurttaş
5 Polis, 48 Sivil Yurttaş
105 Sivil Yurttaş
33 Sivil Yurttaş
153 Sivil Yurttaş
56 Asker ve Sivil Yurttaş
26’sı Yabancı Uyruklu,
244’ü Polis ve Asker
Olmak Üzere Toplam:
1700 Kişi

----36

6
7
2
73
55

27

113

63

256

629
1003
37
1669
14 ü çocuk 21 kişi

9
11
1
21

1
-9

1146
21
153
1320
37 si çocuk 53 kişi

-----

--16
25

TOPLAM
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
Kadın İntiharları
Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz,
Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar
Fuhuşa Zorlanan Kadınlar
TOPLAM

10

16

33

4

361

763

33’ü İntihar 394

293
1060

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER
21

Çocuk İntiharları
Ev İçi, Okul ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan
Çocuklar/Taciz/Tecavüz

39 Çocuk (Toplumsal
Alan ve Ev İçi)

TOPLAM

Okulda Şiddet, Taciz,
Tecavüz: 507 Çocuk
Evde ve toplumsal
Alanda Şiddet, Taciz,
Tecavüz: 361 Çocuk

60

868

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

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele
Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele
Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele
Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler
Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve
Yaralananlar
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Okulda Şiddet

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Sonrası Gerçekleştirilen Gözaltında İşkence ve
Kötü Muamele İle İlgili İHD ye yapılan başvurular ile Basından Alınan Verilere
Göre

14 ü çocuk 830
17 si çocuk 628
17
1348
140
219 u çocuk olmak üzere 2581
kişi
13 (Sayısı tespit edilemeyen
vakalar raporda mevcuttur)
34 Öğrenci (Öğretmenleri
tarafından)
15 İHD’ye yapılan başvurularda
İşkence İddiaları ve Bazı Basın
Linkleri ( Bu görüntülerde kaba
dayağa maruz kalmış yüzlerce
insanın teşhiri vardır )
https://www.youtube.com/watc
h?v=QUrUuR_Gpic
https://www.youtube.com/watc
h?v=4LLOiUuuXdY
https://www.google.com.tr/url?sa=t&r
ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&
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ved=0ahUKEwiFkMGqoZzTAhVGjS
wKHUtmAmgQFghIMAc&url=http%3
A%2F%2Famnesty.org.tr%2Fupload
s%2FDocs%2Fraporturkiye21.doc&usg=AFQjCNHzB_7vb
BZPEwuHePZZXQ6WRP7WA&cad=rja

TOPLAM

284’ü çocuk olmak üzere 5606
İnsan

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI
Ağustos 2015- Ocak 2017 tarihleri arası en az 10 il, 39 ilçede 169 kez sokağa çıkma yasağı ilan
edildi, en az 1 milyon 900 bin kişi bu yasaklardan etkilendi, yasaklar süresince yerleşim
yerlerindenyaklaşık 500 bin kişiden az olmamak üzere zorla yerinden edilme gerçekleşti. (Sokağa
çıkma yasakları uygulanan il ve ilçeler için İHD özel raporları incelenebilir. www.ihd.org.tr ) (
http://tihv.org.tr/16-agustos-2015-31-ocak-2017-tarihleri-arasinda-sokaga-cikma-yasaklari/ )

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Gözaltına Alınanlar
Tutuklananlar

Irkçı Saldırılar

Tutuklu Gazeteciler

Tutuklu Milletvekili ve Belediye Başkanları

504’ü çocuk olmak üzere
13.957
133’ü çocuk olmak üzere
3361
1 Kürt Vatandaş Ev Arkadaşı
Tarafından Yakılarak
Öldürülmüş/48 Kürt
Öğrenci, 15 Kürt İşçi, 5
Amedsprolu Yönetici, 3 Kürt
vatandaş Yaralanmış, 10
Alevi İkametgâhına da
Kırmızı Boya ile X işareti
konulmuş.
Tutuklu Gazetecilerle
Dayanışma Platformu
(TGDP)’nin saptamasına göre
28 Şubat 2017 tarihi itibariyle
Türkiye cezaevlerinde tutuklu
ve hükümlü bulunan 17’si
imtiyaz sahibi ve yazı işleri
müdürü 152 gazeteci.
Selahattin Demirtaş, Figen
Yüksekdağ, Ayhan Bilgen,
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Çağlar Demirel, İdris Baluken,
Besime Konca, Selma Irmak,
Gülser Yıldırım, Nursel
Aydoğan, Abdullah Zeydan,
Nihat Akdoğan, Meral Danış
Beştaş, Ferhat Encü. (13
Milletvekili), 38 HDP İl
eşbaşkanı, 97 HDP ilçe
eşbaşkanı ile 83 Belediye
eşbaşkanı tutukludur. 84
Belediyeye Kayyum
atanmıştır.

Alıkonulan Asker ve Polisler

İHD’ye Polis memurları
Vedat Kaya, Sedat Yabalak
ile
Uzman
Çavuşlar
Hüseyin Sarı, Süleyman
Sungur,
Sedat
Vardar,
Ferdi Polat, Ümit Gıcır,
Mevlüt Kahveci Astsubay
Semih Özbey, Er Müslüm
Altuntaş, Sedat Sorgun,
Adil Kavaklı ve Hakkari
Çukurca
ve
Şemdinli
bölgelerinde yaklaşık 11
askerin alıkonulduğuna dair
ulaşan
bilgiler
var.
TOPLAM: 23

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
Çadır etkinliği: 1, Protesto gösterisi: 1, Açık hava
toplantısı: 1, Yürüyüş: 1, , Miting: 39, Kutlama: 6,
Basın açıklaması: 4, Anma: 1, Konser: 3, Festival:
1, Adalet ve Özgürlük Nöbet: 2, Stant: 1, Diğer
her türlü etkinlik: 25 Olmak üzere toplam 86 etkinlik
yasaklanmıştır.
Yasaklanan Etkinlikler

2016 yılında toplantı ve gösteri hakkı kapsamındaki
61 etkinlik yasaklanmıştır. Ayrıca, belirli bir
süre/süresiz/ikinci bir emre kadar etkinliklerin
yasaklandığını duyuran 25 karar verilmiştir. Bu
yasaklama
kararlarını
1
etkinlik
olarak
değerlendirdiğimizde yasaklanan etkinlik sayısı
toplam 86 olmaktadır. Esasen, bu kararların ifade
özgürlüğü/gösteri
ve
toplanma
özgürlüğü
kapsamında toplamda kaç etkinliği etkilediğini
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bilmiyoruz.

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın
Organları

-2016 yılında 172 medya kuruluşunun yayını
süresiz durdurulmuştur yani kapatılmıştır.
-2 medya kuruluşunun yayını belirli bir süre
durdurulmuştur.
-10 yayın organı idari/yargı kararı toplatılırken,
Atılım gazetesinin yayınlanmamış özel sayılarının
da toplatılmasına karar verilmiştir.
-. 8 yayına da herhangi bir gerekçe olmaksızın el
konulmuştur.
TOPLAM: 192
(2016 yılı içerisinde 5 yayın organı mühürlenirken,
3 yayın organının da mal varlıklarına el
konulmuştur.)

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları

5 Gazete Matbaası, 3 Gazete Bürosu, 1 Derginin 8
Bürosu, 1 Dergi Bürosu, 1 Yayınevi, 2 Tv Kanalı’na
Güvenlik Güçlerince Baskın, 1 Dergi, 4 Gazete
Bürosu’na, 1 Dernek binasına Saldırı.
TOPLAM: 26
Uydudan çıkartma: 1 TV
Toplatma: 3 Afiş, 3 Gazete, 1 Pankart, 2 Dergi, 1
kitap (59 adet)
El koyma: 2 Pankart, 6 kitap (5000’den fazla), 1
karikatür dergisi olmak üzere toplam 3 dergi, 1
gazete

Kapatılan Basın, Yayın, Radyo, Televizyon ve Haber Ajansları

Yayın durdurma: (1 TV 10 gün olmak üzere
toplam), 32 TV, (1’i bir ay süreyle olmak üzere
toplam) 68 gazete, 12 radyo, 21 dergi, 9 haber
ajansı, 29 yayınevi, 1 kitap eki
Mühürlenen yayın organı: 8
El konulan yayın organı: 3
Kayyım: 2 Gazete, 2 haber ajansı, 1 dergi, 1 kitap
eki, 1 radyo, 3 dağıtım şirketi.
TOPLAM: 2017

Engellenen İnternet Siteleri
Barış İçin Akademisyenlere Dönük İhlaller (11 Şubat 2017
Tarihi itibarıyla)
( https://barisicinakademisyenler.net )

KHK ile çok sayıda internet sitesinin erişimi
de engellendiğinden bu konuda detaylı bilgi
yoktur. Raporumuzun “Engellenen İnternet
Siteleri” başlığında bulabilirsiniz.
KHK ile kamu görevinden ihraç: 304 (KAMU), 8
(VAKIF)
İşten Çıkarma: 36 (KAMU), 36 (VAKIF)
İstifa: 12 (KAMU), 8 (VAKIF)
Zorla Emekli Etme: 12 (KAMU), 1 (VAKIF)
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KHK ile kamu görevinden ihraç +
İşten çıkarma + istifa + emeklilik: 342 (KAMU),
47 (VAKIF)
Disiplin SoruşturmasI: 428 (KAMU), 63 (VAKIF)
"Üniversite Öğretim Mesleğinden veya Kamu
Görevinden Çıkarma" talebiyle YÖK'e gönderilen
dosyalar
103
(KAM), 5 (VAKIF)
Görevden Uzaklaştırma: 68 (KAMU), 11 (VAKIF)
İdari Görevden Alınma: 3 (KAMU), 4 (VAKIF)
Gözaltı: 52 (KAMU), 3 (VAKIF)
Tutukluluk** : 2 (KAMU), 2 (VAKIF)
*KHK'lar ile kamu görevinden ihraç edilen
akademisyenlerden 28'i aynı zamanda işten
çıkarılmış, istifa etmeye veya emekli olmaya
zorlanmıştı. Ayrıca ÖYP'li imzacılar, yapılan usülesas değişiklikleri ve KHK'lar ile hak ihlallerine
uğradı.
3 akademisyen 40 gün ve 1 akademisyen 22 gün
tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tahliye edildiler.
TOPLAM: 1362 (KAMU), 188 (VAKIF) OLMAK
ÜZERE 1550

2016 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR
2016 yılında 26’sı çocuk 2160 kişi hakkında Düşünce ve İfade Özgürlüğüyle ilgili 48 adli ve 233 idari/disiplin
soruşturması olmak üzere 281 soruşturma açılmıştır. Ayrıca, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde 16 kişi hakkında
kişi başı 219 TL olmak üzere 3 bin 504 TL para cezası kesilmiştir.
Sonuçlanan idari soruşturmada Amedspor futbol takımı hakkında 85.000 TL idari para cezası verilmiştir.

2016 YILINDA AÇILAN DAVALAR

2016 yılında 39’i çocuk toplam
1179 kişi hakkında Düşünce ve
İfade Özgürlüğüyle ilgili 202 dava
açılmıştır.

2016 YILINDA
DAVALAR

DEVAM

EDEN

Geçmiş yıllarda 17’si çocuk 884 kişi
hakkında açılan 61 dava devam
etmiştir.

2016 YILINDA SONUÇLANAN
DAVALAR
2016 yılında Düşünce ve İfade
Özgürlüğüyle ilgili sonuçlanan 106
davada Haklarında karar verilen 5’i
çocuk toplam 304 kişiden 145 kişi
hakkında toplam 788 yıl 15 ay 12
gün hapis cezası ve 86.290 TL para
cezası verilirken 2’si çocuk 160 kişi
de beraat etmiştir. Savcılıklar
tarafından kapatılan soruşturma
dosyası
sonucu
23
kişinin
yargılanmasına gerek olmadığı
yönünde karar verilmiştir.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve
Gösteriler

NOT: OHAL Nedeniyle illerde valiler tarafından
yaygın yasaklamalar bulunmaktadır, yasak
olmayan yerlerde yapılabilen gösterilerden
308’ine müdahale edildiği tespit edilebilmiştir.

308
•

2016 Yılında Toplantı ve Gösteriler
nedeniyle 44’ü çocuk toplam 480 adli ve
15.109 idari olmak üzere 15.579 kişi
hakkında 33 adli 16 idari toplam 30
soruşturma açılmıştır. Bu adli
soruşturmalar sonucunda 10 kişi
tutuklanmış, idari soruşturmalar
sonucunda ise 27 kişi görevinden
uzaklaştırılmıştır.

•

Gezi Parkı protesto gösterileri nedeniyle
geçmiş dönemde açılan ve 2016 yılında
devam eden 5 dava kapsamında 6’sı
polis toplam 165 kişi hakkındaki
yargılamaya devam edilmiştir. 11’i çocuk
toplam 306 kişi hakkında sonuçlanan 7
dava sonuçlanmıştır. Bu davalarda 2’si
çocuk 42 kişi hakkında 218 yıl 11 ay 10
gün hapis cezası ve 32.790 TL para
cezası verilmiştir ve 9’u çocuk 203 kişi
de berat etmiştir.

•

2016 Yılında Toplantı ve Gösteriler
nedeniyle geçmiş dönemde açılan
davalardan 26’sı devam etmiştir. 912
kişinin hâkim karşısında çıktığı bu
davalarda 1’i çocuk toplam 38 kişi
tahliye edilmiştir.

2016 Yılında Açılan Soruşturmalar

2016 Yılında Devam Eden Davalar

2016 Yılında Açılan Davalar/ Sonuçlanan Davalar

2016 Yılında Toplantı ve Gösteriler nedeniyle
açılan davalardan 16’sı sonuçlanmıştır. Ayrıca,
sonuçlanan
3
idari
soruşturma
da
sonuçlanmıştır. Sonuçlanan 16 ceza davasında
290 kişiye 275 yıl 3 ay verilirken 196 kişi de
beraat etmiş ve 1 kişi tahliye edilmiştir. Yine
sonuçlanan 3 idari soruşturmada toplam 68
öğrenciye ceza verilmiştir. Verilen cezalar şu
şekildedir: 17 öğrenciye toplam 17 yıl
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uzaklaştırma, 51 öğrenciye de okuldan/Kredi
Yurtlardan atılma/burs kesilmesi cezası.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Baskına veya Saldırıya Uğrayan, Siyasi Parti, Sendika ve
Dernekler

2 Halkevine, 1 Eğitim destek Evine, 12
Derneğe, 2 Kütüphane,1 Spor Klübü, 1 Kitapevi,
5 Kültür Merkezi’ne Polis Baskını yapılmıştır.
142 Siyasi Parti Binasına da polis baskını ve
farklı düşünce sahiplerinin saldırısıdır.
(79’u HDP ve BDP parti binalarına polis baskını,
63’ü de (2 ÖDP, 1 CHP, 1 AKP, 1 Birleşik
Devrim Partisi) Farklı Düşüncede Olanların
Saldırısıdır.)
Mardin’de Şemikan Birliği Derneği Kapatıldı,
Diyarbakır ve İlçelerinde 5 Kürtçe Eğitim Evi
Kapatıldı, İzmir’de Düş Yolcusu Gençlik
Kültür Derneği Kapatıldı, Diyarbakır’da
Halkın Sorunlarını Çözmek İçin Kurulan 17
Farklı “Eşit, Özgür Yurttaş” Derneğinin
Faaliyeti Durduruldu, Şırnak Kadın Danışma
Merkezi
Kapatıldı,
Mersin
EMEK_DER
Kapatıldı, Batman’da 1 Kadın Dayanışma Evi
ile 1 Halkevi Olmak Üzere 28 Kuruluş
Kapatıldı.

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika, Vakıf
ve Dernekler

23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22
Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile;
FETÖ bağlantılı olduğu iddiasıyla 1108,
PKK/KCK bağlantılı olduğu iddiasıyla 189,
DHKP-C bağlantılı olduğu iddiasıyla 20 ve
DEAŞ bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 olmak üzere
toplam 1325 dernek kapatılmıştır.
Aynı KHK ile 104 vakıf ile 19 Sendika,
Federasyon ve Konfederasyon kapatılmıştır.
30 Aralık 2016’da İçişleri Bakanlığı 94 Derneğin
Daha Kapatıldığını Açıkladı
2016 Yılında TOPLAM: 1570

EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR
1 Ocak 2016-15 Temmuz 2016 arasında 69 çalışan
görevden uzaklaştırılmış, 20 Çalışan görevden
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alınmış, 3139 çalışanın işine son verilmiş, 16
çalışan ise açığa alınmış. TOPLAM: 3244
İşten Çıkarılan/Görevden Uzaklaştırılan/Açığa
Alınanlar/Sürgün Edilenler/İdari Cezalar

21 Temmuz 2016 - 23 Şubat 2017 tarihlerini
kapsayan OHAL döneminde toplam 100,797 kamu
görevlisi için görev yaptıkları kamu
kurumlarından ve meslekten ihraç edilme kararı
verilmiştir. Hakkında ihraç kararı verilenlerin
sadece 737’sinin hakkındaki ihraç kararı ve diğer
tedbirler kaldırılmıştır. ( http://www.ihop.org.tr/ )
OHAL KHK ları nedeniyle özel eğitim kurumları,
kapatılan üniversiteler ve iş yerleri başta olmak
üzere tahmini olarak en az 50 bin civarında işçi işini
kaybetmiştir.
2016 yılı içerisinde; KESK’li kamu çalışanlarına
açılan adli ve idari soruşturmalar sonucu ihraç
edilenler de dâhil edildiğinde toplamda 2.179 kişi
haksız, hukuksuz şekilde OHAL KHK larıyla ihraç
edilmiştir. Ocak ve Şubat 2017 de ki KHK larla da
952 kişi daha ihraç edilmiştir. Toplam ihraç edilen
kişi 3131 dir.

İdari ve Diğer Soruşturmalar

EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN İHLALLER

KESK’in sokağa çıkma yasakları sürecinde
yaşanan hak ihlallerini protesto etmek amacıyla 29
Aralık 2015 tarihinde yaptığı iş bırakma eylemi
nedeniyle 2016 yılında 16 Şubat tarihinde
Başbakan Davutoğlu tarafından yayınlanan genelge
uyarınca en az 16.475 sendika üyesine idari
soruşturma açılmış ayrıca bu genelge uyarınca
diğer sendikal eylemler nedeniyle en az 322 KESK
üyesine de idari soruşturma açılmıştır. Bu
soruşturmalar sonunda uyarı cezasından devlet
memurluğundan çıkarılmaya kadar çok çeşitli
cezalar verilmiştir.
Yurt şartlarını protesto eden (yemek, hijyen vs) 36
öğrenci yurttan atıldı,55 öğrenciye soruşturma
açıldı, 42 öğrenci okuldan atıldı, 13 öğrencinin burs
ve öğrenim kredisi kesildi, 64 öğrenci hakkında
toplantı ve gösteriler nedeniyle dava açıldı, 119
öğrenci katıldıkları toplantı ve gösteriler, anma vs
nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı, 5 öğrenciye
kınama cezası verildi.
16.06.2016 tarikinde Eğitim Sen tarafından
açıklanan raporda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde sokağa çıkma yasakları nedeniyle
okulların askeri karargâh olarak kullanılmasından
dolayı yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitim hakkının
ellerinden alındığı ifade edildi. (Raporda veriler
mevcuttur)

33

15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL KHK
ları ile 15 Üniversite kapatılmış olup bu
üniversitelerdeki akademisyenler ile bunların
dışındaki devlet ve vakıf üniversitelerinden ihraç
edilen toplam işini kaybeden akademisyen
sayısının 20 bin civarında olduğu tahmin
edilmektedir.
Yine KHK’lar ile 1263 Özel kurs, özel öğrenci etüd
merkezi, özel dersane, okul öncesi eğitim kurumu,
ilk, ortaokul ve lise kapatılmıştır.

http://www.guvenlicalisma.org/ ‘un raporuna göre 2016 yılında en az 1970 kişi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

Darbe Girişimi ve Fetullah Gülen Örgütü Kapsamında Gözaltı ve Tutuklamalar

2 Ocak 2017’de TRT Haber
Kanalına açıklama yapan
Adalet Bakanlığı yetkililerine
göre 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminden 31 Aralık 2016
tarihine kadar FETÖ/PDY
kapsamında işlem yapılmış
şüpheli sayısının 103.850
olduğu ve bunların 41.326
sinin tutuklandığı, tutuklu
olanların 6325’ini askerler,
7624’nün emniyet görevlisi
(polis), 17 Vali, 74 Vali
yardımcısı, 100 Kaymakam,
2286 adli ve idari yargıdaki
hâkim ve savcılar, 104
Yargıtay üyesi, 41 Danıştay
üyesi, 2 AYM üyesi, 3 HSYK
üyesi olduğu bilgisi verilmiştir.
Adalet Bakanlığına göre
serbest bırakılanlardan 35.495
i hakkında adli kontrol
uygulandığı, sadece 10.265
kişinin gözaltından sonra
serbest bırakıldığı
açıklnamıştır.
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CEZAEVLERİ
Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali

1015

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali

204

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları

533

Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları

2277
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YAŞAM HAKKI

I. YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali, Sokağa Çıkma Yasakları
Dönemi ve Dur İhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)
5 Şubat 2016’da Diyarbakır’da Karayakut Köyü’nde yaşayan Selahattin Çeliktepe’nin (45) iki kurşunun
isabet ettiği cenazesinin polisler tarafından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği
öğrenildi. Selahattin Çeliktepe’nin ailesini arayan polis ekiplerinin, “Pirinçlik Jandarma Karakolu’na
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada öldürüldü” dediği iddia edildi. Olayı araştıran ailenin, söz
konusu yerde çatışma çıkmadığını öğrenmesi üzerine polisin önce Siverek yolunda çıkan çatışmada sonra
ise Beşyüzevler yolunda yapılan eylem nedeniyle çıkan çatışmada Selahattin Çeliktepe’nin öldürüldüğünü
iddia ettikleri bildirildi.

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
(Aşağıdaki veriler tek tek sayıldığında ölü ve yaralı sayısının bilanço da belirtilen rakamdan daha
fazla olduğu görülecektir. Bunun nedeni tespit edilebilen ölümlerin isimlerinin olmasından
kaynaklıdır. Ör. Cizrede ki 3 bodrumda yaşamını yitiren kişi sayısı 176 dır, isimleri yazılı olan kişiler
bu rakama dahil edilmemiştir. )
1 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Yafes Mahallesinde
bulunan bir eve, güvenlik güçleri tarafından atılan top mermilerinin isabet etmesi sonucu Hediye Erden
(50) isimli kadın, toplardan saçılan şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Uzun
bulunduğu evden çıkartılamayan Erden, kan kaybından yaşamını yitirdi.
1 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, Ömer Yalman (45) isimli yurttaş, göğsüne isabet eden kurşunla ağır
yaralandı.
1 Ocak 2016 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi
Mahallesinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Caba Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan
Şükrü Duymak (45) isimli yurttaş yaralandı.
2 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Cudi Mahallesi'nde
bulunan Umut Geçit (7) isimli çocuk, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından vurularak
yaralandı.
2 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, Konak Mahallesinde bulunan Hüseyin Naycı ve Dicle Mahallesinde
bulunan Nihat Aşan isimli yurttaşlar, vurularak yaralandı.
2 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Ömer Maslu (70) isimli yurttaş, vurularak yaşamını yitirdi.
3 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve, güvenlik güçleri
tarafından atıldığı iddia edilen bir top mermisinin ibaset etmesi sonucu, Melek Alpaydın (28) isimli kadının
kafasına isabet etti. Apaydın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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3 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Sezai Burçin (43) isimli yurttaş vurularak yaşamını yitirdi.
3 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, soy ismi öğrenilemeyen Yusuf isimli yurttaş yaşamını yitirdi. Şarapnel
parçasının başına isabet ettiği ismi öğrenilemeyen 35 yaşlarındaki bir kadın da yaşamını yitirdi.
4 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde Yenişehir'in Şehitlik Semti'nde evinde oturan Yusuf Tatar (6) isimli
çocuğun kafasına isabet eden kurşunla yaralandı.
4 Ocak 2016’da Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının ve operasyonun olmadığı Yenişehir İlçesi’nde
polisin çevreye rastgele ateş açması sonucu Mehmet Oyan sırtından; Bağlar İlçesi’nde de Abdurrahman
Yakut yüzünden vurularak yaralandı.
4 Ocak 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi’ne saldırılarını yoğunlaştıran güvenlik güçlerinin
4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Silopi Devlet Hastanesi’ne getirilen cenazelerin kime ait olduğunun
belirlenmesine ve milletvekillerinin de bulunduğu grupların saldırı bölgesine girmesine güvenlik güçleri
uzun süre izin vermedi. İlerleyen saatlerde öldürülen 4 kişiden 3’ünün geceden beri kendilerinden haber
alınamayan Silopi Halk Meclisi Eş Başkanı Pakize Nayır, DBP Parti Meclisi üyesi Sêvê Demir ve KJA
aktivisti Fatma Uyar olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin bilgi veren milletvekilleri, cenazelerin tanınmaz halde
olduğunu ve 4 kişinin yaralı haldeyken gördükleri işkence sonucu ölmüş olabileceklerini ifade ettiler.
Öldürülen 4 kişinin bulundukları yerden telefon açarak yardım istedikleri ve telefon konuşmasında “10
dakikaya yetişmezseniz hepimiz ölürüz” dedikleri öğrenildi. İddiaya ilişkin açıklama yapan DBP Silopi İlçe
Örgütü Eş Başkanı Gülşen Özden, 4 Ocak 2016 akşamı saat 19.35 civarında kendisine bir telefon
geldiğini ve karşıdaki sesin vurulduklarını söyleyerek ambulans istediklerini söyleyerek “Bir iki dakika
sonra aynı numaradan beni yine aradılar. ‘Kan kaybediyoruz, çabuk olun, 10 dakikaya kadar
yetişmezseniz, hepimiz öleceğiz’ diyerek telefonu kapattı. Vekillerden çok acil ambulans göndermelerini
istedim. Sonra da o numarayı defalarca aradım, ama cevap veren olmadı” dedi. Öte yandan halkın kenti
terk etmeye zorlandığı iddialarıyla birlikte yapılan operasyonlar sonucu 37 kişinin gözaltında tutulduğu
bildirildi. Özel harekât ekiplerinin kuzeniyle birlikte aldığı fakat nerede olduğunun bilgisinin verilmediği
Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Oruç’un da gözaltında olduğu saatler sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından kabul edildi.
4 Ocak 2016’da Şırnak’ta Dicle Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren ve cenazeleri bir
hafta sokakta kalan 2 kişiden birinin Seyfettin Ege olduğu öğrenildi.
4 Ocak 2016’da Şırnak/Silopi Karşıyaka Mahallesi’ne güvenlik güçlerince öldürülen 4 kişiden kimliği tespit
edilemeyen kişinin İslam Atak (20) olduğu belirlendi.
4 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Hakan Şengül isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
5 Ocak 2016’da tanklarla top atışlarının yapıldığı Şırnak ili Cizre ilçesi Cudi Mahallesi’nde kalp krizi
geçiren ve Fatma Acet (40) ambulansın da mahalleye girişine izin verilmemesi nedeniyle evinde yaşamını
yitirdi.
5 Ocak 2016’yı 6 Ocak 2016’ya bağlayan gece Sokağa çıkma yasağının olmadığı fakat güvenlik güçlerinin
saldırılarının devam ettiği Şırnak’ta zırhlı araçlarla Bahçelievler Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda
Çetin Taşar (19) başından vurularak öldürüldü.
5 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 27 Aralık 2015
tarihinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Batman ilinde bulunan bir
hastanede tedavi altına alınan Ali Tetik (34) isimli yurttaş, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Tetik, evli ve 5 çocuk babası.
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5 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Osman Telkin isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
5 Ocak 2016’da, Şırnak ilinde, Dicle Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 2 kişinin
cenazesini bulunduğu yerden almak isteyen yurttaşlara, özel harekât polisleri gaz bombaları ve gerçek
mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 16 yaşında ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk
yaralandı. Yaralı çocuk, yurttaşlar tarafından hastaneye götürüldü.
6 Ocak 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesi Dicle Mahallesi’ne yönelik top atışlarında sırasında kalp krizi geçiren
Besna Zırığ’ın da (50) yaşamını yitirdiği öğrenildi.
6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesi'nde
yönelik gerçekleşen yoğun tank atışları sebebiyle beyaz bayrak kullanarak evlerinden ve mahalleden
ayrılmak isteyen Goran aile üyelerine, güvenlik güçleri tarafından ateş sonucu, Bişeng Goran (12) isimli
çocuk, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
6 Ocak 2016’da, 2 Ocak 2016’da Şırnak/Silopi’de, evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Aydın
Mete (16), evinin olduğu Şehit Harun Mahallesi’nde öldürülmüş olarak bulundu. Aydın Mete’nin kuzeni
Mehmet Mete (10) de 21 Aralık 2015’te öldürülmüştü.
6 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Nurşen Karsu, şu beyanlarda bulundu: “03.01.2016’da,
eşim Halis Karsu, Sur’da ikamet eden ailesini ziyarette gitti. Eşim ailesinin damında kuşlarına yem vermek
için çatıya çıktı. Bu olay sabah saatlerinde yani yaklaşık 11.30 civarında gerçekleşti. Eşim güvercinleri için
pin yapmıştı. Silah seslerini duyunca pinin içine girdi. Sobanın başında oturuyordu. İçerde otururken
tarama esnasında kurşun pinin içini delerek kurşun bir elinin içinden diğer elinin dışında dizinin kapağına
denk geliyor. Yaklaşık 10 dakika pinde kaldıktan sonra kan çok fazla akmaya başlayınca kendi imkânı ile
5. Kattan indi. Aşağıya inmesine rağmen halen taramaya devam ediyorlar. Eşim kardeşini arayarak
yaralandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istedi. Kardeşi de 112 acil servisin arayarak Eğitim ve
Araştırma Hastanesine götürüyorlar. İki gün tedavi edildikten sonra 05.01.2016’da, ameliyata aldılar.
Bacağındaki kurşun çıkarıldı. Tedavisi halen devam ediyor. Durumu şimdilik iyiye gidiyor. Eşim haksız
yere ve hiçbir suçu olmadan bacağından kurşunlandı ve ölebilirdi. Bu nedenlerden dolayı şikâyetçi
olduğumu belirtmek istiyorum. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne annesinin
yanına gitmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Emrullah Uçar (16) isimli
çocuk vurularak yaralandı. Askerlerce gözaltına alınan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçar,
asker ve özel harekat polisleri şiddetine maruz kaldığını belirtti. Uçar, yaşadığı olayla ilgili şunları belirtti:
"Hastaneye götürürken de işkence yapıyorlardı. İçlerinden biri ağzıma tükürdü. Yaralı ayağımı kaldırıp
yere bırakıyorlardı. Defalarca tekrarladılar. Defalarca başıma vurdular. Türk bayrağını bana gösterip ‘bu
ne biliyor musun, bunu tanıyor musun’ diye soruyordu. Beni buraya getirmek üzere ambulansa
bindirdiklerinde de 'Kelimeyi şahadet getir' diyorlardı. Onlar bana işkence yaparken oradaki hemşirler de
gülüyorlardı" dedi.
6 Ocak 2016’da Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Suriçi mahallesine yakın bir apartmanda
oturan öğretmen Mevlüde Ketani'nin dışarıdan gelen bir kurşun ile vurulduğu öğrenildi. Ağır yaralanan
Mevlüde Ketani hastaneye kaldırıldı. Eğitim Sen Diyarbakır 1 No'lu Şube yöneticisi Emine Gül yaptığı
açıklamada, Mevlüde Ketani'nin çatışmaların artması üzerine çocuklarını daha güvenli bir odaya götürmek
isterken vurulduğunu belirtti. Sokağa çıkma yasağının ve operasyonların sürdüğü Sur ilçesine yakın
binalara daha önce de bomba ve kurşunların isabet ettiği öğrenildi.
6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından atılan bir top mermisinin Nur Mahallesi'nde bulunan bir eve isabet etmesi sonucu, Hüsniye
Bağdur ve Hezni Dadak isimli kadınlar ağır şekilde yaralandı.
38

7 Ocak 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinin Dağkapı Mahallesi’nde komşularından su almak için evden çıkan
Nidar Sümer (17) ve Halis Sümer (45) adlı iki kardeş de özel harekât timlerinin açtığı ateşle vurularak
öldürüldü.
7 Ocak 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi’ndeki Yokuşlu Sokak’ta bulunan evinin önünde
özel harekât timlerinin açtığı ateşle karnından yaralanan Osman Tekin (50) sokağa ambulans girişine izin
verilmemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi.
7 Ocak 2016’da, 2 Ocak 2016’da polis tarafından zırhlı araçla Şırnak/Silopi’de, Yenişehir Kapalı Spor
Salonu’na götürülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hasan Yağmur’un (42) cesedi Karşıyaka
Mahallesi’nde bulundu. Hasan Yağmur’un tek kurşunla vurulması sonucu kan kaybından yaşamını yitirdiği
ileri sürüldü.
7 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağının 13. günü olan 23 Aralık 2015’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde
operasyonlarını sürdüren özel harekât timlerinin Safa Mahallesi’nde bir evi yaylım ateşine tutmaları
sonucu ağır yaralanan Fatma Kılıç tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Söz
konusu saldırıda olay günü de evde bulunan Necmi Kılıç (67) ve kızı Sabahat Kılıç (28) öldürülmüştü.
Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı ise 29 Aralık 2015’te sona erdirilmişti.
7 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Fırat Mahallesi’nin abluka altında olduğu
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Dilek Sokak’a zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu Kerem Akyürek (19) ve
Hasan Akyüz öldürüldü.
7 Ocak 2016’yı 8 Ocak 2016’ya bağlayan gece boyunca Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’ne tanklar ve zırhlı
araçlarla yapılan operasyonların ardından sabah saatlerinde Tayfur Yaşlı adlı üniversite öğrencisi ile Şivan
Cebrail Mungan’ın cenazelerine ulaşıldı.
8 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağının olmadığı Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde Gurbet Yıldırım’ın
evinden işine giderken eline ve bacağına isabet eden kurşunlarla vurulduğu öğrenildi.
8 Ocak 2016’da Diyarbakır da Ayşe Nur Polat (23) adlı öğrenci de Muazzez Tümer Kız Öğrenci
Yurdu’ndaki odasında karnından vurularak yaralandı. Her iki kişinin de polis ekiplerinin operasyonları
sırasında açılan ateş nedeniyle vurulduğu ileri sürüldü. Akşam saatlerinde ise Kayapınar İlçesi’ne bağlı
Peyas Mahallesi’nde Y.A. (15 ) “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla sırtından vurularak yaralandı.
8 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, Rozerin Çukur (17) isimli bir çocuk, başına isabet eden kurşunla vurularak
yaşamını yitirdi. 09 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mustafa Çukur, şu beyanlarda bulundu:
“Kızım Rozerin Çukur, Suriçine ilişkin bir önceki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı gün, bir arkadaşına
ders çalışacağını söyleyerek Suriçi’ne gitti. Ancak, sokağa çıkma yasağının aynı gün tekrar ilan edilmesi
nedeniyle Suriçi’nden çıkamadı. Biz de o günden sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Dün, saat
15.00 sıralarında medyada kızım Rozerin’in, Suriçi’nde yaşamını yitirdiği haberleri geçti. Ancak, cenazenin
halen Suriçi’nde olduğu söylendi. Duyduğumuz kadarıyla hastanelere de, herhangi bir cenaze
getirilmemiş. Kızımın cenazesi, Sur İlçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu alanda bulunmaktadır.
Kızımın cenazesi, evrensel hukuk değerlerine aykırı olarak dini vecibeleri dahi yerine getirilmeksizin
yasaklı bölgede bulunmaktadır. Bu durumdan kaynaklı manevi olarak bir yıkım içindeyiz. Kızımın,
cenazesinin bir an evvel tarafımıza verilerek; dini vecibeleri yerine getirip, defnetmek istemekteyiz. Kızımın
yaşamını yitirmesi ayrıca bir cezai takibatı da gerektirmesi nedeniyle, savcılığınızdan bu konuda bir
soruşturma başlatılmasını ve kızımın cenazesinin tarafıma verilmesini talep ederim. Belirttiğim
sebeplerden dolayı kızımın yaşamını yitirmesi nedeniyle, gerekli soruşturmanın başlatılıp, cenazesinin de
tarafımıza teslimini talep ederim.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
9 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Cudi Mahallesi’ne tanklarla yapılan top atışları esnasında bir eve top
mermisinin isabet etmesi sonucu Murat Ekici (22) ile Murat Egül (24) yaşamını yitirdi.
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9 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan rastgele açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Halil Özkül (21) isimli yurttaş ayağından
yaralandı. Nur Mahallesi'nde tanklardan yapılan top atışlarında ise, karın bölgesine şarapnel parçası
isabet eden Rahime Göral (18) isimli yurttaş yaralandı.
9 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, polis “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle Yusuf Acar
(15) isimli çocuk, polis tarafından açılan ateş sonucu sırtından vurularak ağır yaralandı. (15 Ocak 2016’da,
şubemize başvuruda bulunan Baytullah Acar, şu beyanlarda bulundu: “08.01.2016’da, oğlum Yusuf Acar,
eve gelirken Gaziler Şeyhmus pastanesi yakınında olaylar çıkmış. Eve doğru gelirken silah seslerinden
dolayı sokağa girdiği esnada bir kurşun arkadan omzundan girerek ve çenesini kırarak yaralanmasına
neden oldu. Oğlumun bu olaylarla ilgisi olmadığını söylemesine rağmen oğlumu yaraladılar. Olay yerinde
bulunan vatandaşlar tarafından bir taksiye bindirilerek hastaneye götürüyorlar. Bize gelen telefonla hemen
Araştırma hastanesine gittik. Oğlum tedavi altına alınmıştı. Oğlumun tedavisi halen devam etmektedir.
Polisler sürekli olarak kapının önünde nöbet bekliyorlar. Polislerin bulunması bizi endişelendiriyor. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
9 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’nde açılan ateş sonucu karnından vurularak yaralanan
Selahattin Gündüz (14) tedavisi tamamlanmamasına rağmen gözaltına alındığı öğrenildi.
9 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda özel harekât polislerinin açtığı
ateşle yaralanan ve Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Şirin Erdinç 10 Ocak 2016’da yaşamını
yitirdi.
9 Ocak 2016’yı 10 Ocak 2016’ya bağlayan gece Şırnak/Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde Mezbahane Sokak
çevresinde yoğunlaşan çatışmalarda ise Şükrü Coşkun ile Nebi Katlay’ın öldürüldüğü öğrenildi.
10 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde jandarma özel harekât timleri tarafından açıldığı
iddia edilen ateş sonucu boynundan vurularak ağır yaralanan Ahmet Zırığ, ambulansın mahalleye
girememesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
10 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Nur Mahallesi'nde
özel harekât polisleri tarafından açılan ateş sonucu Ali Bağdur (25) isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
Bağdur’un bulunduğu yerden cenazesini almak isteyen Hacı Elçi isimli yurttaş ise, açılan ateş sonucu
yaralandı. Elçi, yaşamını yitirdi.
10 Ocak 2016’da 4 gündür kendisinden haber alınamayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Mehmet
Hacı Tongut’un cenazesi Şırnak/Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde bulundu.
10 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’nde engelli olduğu belirtilen H.E. (17) keskin nişancılar
tarafından vurularak yaralandı.
11 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’ne düzenlenen operasyonlar sırasında Garip
Mubarız (18) vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Aynı olayda adları
öğrenilemeyen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
11 Ocak 2016’da Van’ın Tuşba İlçesi’ne bağlı Xavis Köyü yakınlarında aracıyla seyir halinde olan bir kişi,
zırhlı askeri araç tarafından durdurulmak istendi. İddiaya göre durmayan sürücü bir süre sonra aracından
inerek koşmaya başladı. Askerlerin ateş açması sonucu boş arazide kaçan kişi vurularak yaralandı. Adı
öğrenilemeyen ve sınır ticareti yaptığı belirtilen kişinin daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.
12 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Şah Mahallesi’nde evdeyken dışarıdan gelen kurşunla ağır
yaralanan Veysi Elçi, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
12 Ocak 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde panzer tipi zırhlı bir polis aracı Eczaneler Sokağı
girişinde Hasan Han’a (65) çarptı. Aracın kafasının üzerinden geçtiği Hasan Han olay yerinde yaşamını
yitirdi.
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12 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaralanan 2
yurttaşı Cizre Devlet Hastanesi'ne götüren Kemal Karataş ve Önder Poyraz isimli yurttaşlar, polis
tarafından gözaltına alındı.
13 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi'nde seyir halindeki 63 F 1579 plakalı
araca, güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu, DBP Yöneticisi Cengiz Erdem ve
Selahattin Arasan isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. İki yurttaşın “dur ihtarına” uymadığı gerekçesiyle açılan
ateş sonucu infaz edildikleri belirtilirken, Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise yaşamını
yurttaşların örgüt militanı oldukları öne sürüldü.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, Abdulmenaf Yılmaz ve Galip Mübaris isimli yurttaşlar vurularak yaşamını
yitirdi.
14 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde açılan ateşle ağır yaralanan Yakup Isırgan
hastaneye götürülürken yeniden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından tanklardan atılan top mermilerinin bir eve isabet etmesi sonucu, Yusuf Akalın (12), Büşra Akalın
(10) ve Dilan Akalın isimli çocuklar ağır yaralandı. Cizre ve Mardin Devlet hastanelerinde tedavi altına
alınan yaralı çocuklardan Ahmet Akalın ve Büşra Akalın yaşamını yitirdi. Dilan Akalın ise, hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı.
14 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Peyas Mahallesi’nde bir cismin patlaması sonucu
ağır yaralanan Ferit Kösem (15) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesi'nde
çatışma seslerinden etkilenmesi sonucu Leyla Elsuyu (85) isimli kadın fenalaşarak yaşamını yitirdi.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, çatışma
seslerinden etkilenmesi sonucu Narınç Kızıl (52) isimli yurttaş kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cudi Mahallesi Yayla Sokak'ta yaşayan Mehmet ve Emame
çiftinden 4 gündür (10 Ocak 2016 tarihinden bu yana) haber alamayan komşuları, çiftin evine gitti. Kapısı
kırılarak girilen evde, Şahin çifti katledilmiş halde bulundu.
15 Ocak 2016’da devam eden çatışmalar esnasında Şırnak’ın Cizre İlçesi Şah Mahallesi’nde bir eve
havan topunun isabet etmesi sonucu 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Veli Müjde (38)
kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde 22 Ocak günü yaşamını yitirdi.
15 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından Nur Mahallesi'ne yönelik top atışları sırasında Hüseyin Paksoy (16) isimli çocuk ağır yaralandı.
Tüm girişimlere rağmen yaralı çocuğun bulunduğu yerden ambulansla alınmasına, güvenlik güçleri
tarafından izin verilmedi. 18 Ocak günü Cizre Belediyesi'ne ait ambulansla, bulunduğu yerden alınarak
Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paksoy, yaşamını yitirdi.
15 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 3 kişinin vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla
yaralandığı ileri sürüldü.
15 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, İskenderpaşa
Mahallesi'nde gece saatlerinde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş soncu, Kadir Tozan isimli genç
vurularak ağır yaralandı.
15 Ocak 2016’da, Siirt'in Ulus Mahallesi'nde, bulunan bir eve düzenlenen polis baskınında sırasında çıkan
çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Siirt Üniversitesi Kimya Bölümü
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öğrencisi Mücahit Ongulu, Cemal Oğuz, Murat Yıldız ve vücut bütünlüğü bozulması nedeniyle teşhis
edilemeyen 2 kişi.
16 Ocak 2016’da 15 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yoğunlaşan çatışmalar sırasında adları
öğrenilemeyen 2 kişinin Kurşunlu Camisi ve Süleyman Nazif İlkokulu civarında yaşamını yitirdiği bildirildi.
16 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahallesi’nde çıkan çatışmalar nedeniyle Abdullah İvedi ve
kimliği öğrenilemeyen bir kişi öldürüldü.
16 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik
güçlerinin açtığı ateş sonucu, Turgay Girçek (19) ve Gündüz Akmeş (28) isimli yurttaşlar vurularak
yaşamlarını yitirdi. 19 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Abdullah Akmeşe, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Gündüz Akmeşe; 18.01.2016’da, basında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur
ilçesinde yaşamını yitirdiği şeklinde haberler çıkmıştır. Oğlum Gündüz Akmeşe, bir plastik fabrikasında
çalışmaktaydı. Kendisi evli ve işinde gücünde biriydi. Diyarbakır Suriçi’ndeki yasak belli süreliğine
kaldırıldığı zaman, Suriçi’nde yaşayan kızımın o bölgeden çıkması ve tahliye edilmesi amacıyla kendisine
yardıma gitmişti. Bu süre zarfında kızımın ev eşyalarının toplanması ve kızımla beraber o bölgeyi terk
etmek amacıyla Suriçi’ne gitmiş ancak çıkan çatışmalar üzerine Suriçi’nden çıkamamıştır. 18.01.2016’da,
basında çıkan haberlerde oğlumun öldürüldüğü bildirilmiştir. Öncelikle çıkan bu haberlerin doğru olup
olmadığını ve doğru ise cenazenin tarafımıza teslimini talep diyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi) 19 Ocak
2016’da, şubemize başvuruda bulunan Murat Girçek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Turgut Girçek’ in
18.01.2016’da, basında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde yaşamını yitirdiği şeklinde
haberler çıkmıştır. Biz oğlum Turgut Girçek ile beraber Diyarbakır ili Suriçi ilçesi Fatihpaşa mahallesindeki
evimizde beraber yaşıyorduk. Sokağa çıkma yasağı kısa süreliğine geçici olarak kaldırıldığında o bölgeyi
terk ettik. Oğlum Turgut Girçek de eşyalarımızı almak için evde kaldı. Daha sonra tekrar yasak başlayınca
oğlum o bölgeden çıkamadı.18.01.2016’da, basında çıkan haberlerde oğlumun öldürüldüğü bildirilmiştir.
Öncelikle çıkan bu haberlerin doğru olup olmadığını ve doğru ise cenazenin tarafımıza teslimini talep
diyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
16 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, Abdullah İnedi (25) isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
17 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Kale Mahallesi’nde Şeyh Seyda Camisi yakınlarında bir eve havan
topu mermisi isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Hayrettin Şınık (10) hastaneye
kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
17 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahallesi’nde Rıdvan Kaymaz kafasına isabet eden kurşunla
yaşamını yitirdi.
17 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş ağır yaralandı.
Olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösteren yurttaşlara ise, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Emrullah Ertem, Veysi Basaran, Ziver Nayci ve Bedrettin Adıgüzel isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
18 Ocak 2016’daki çatışmalar nedeniyle Şırnak’ın Cizre İlçesi Şah Mahallesi’nde M.İ.
vurularak ağır yaralandığı öğrenildi.

adlı çocuğun

18 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışlarında şarapnel parçalarının kendilerine isabet etmesi sonucu, İdris Üstün (15)
isimli çocuk ve Mahsum İcüz isimli yurttaş yaralandı.
18 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde açılan ateş nedeniyle Mehmet Kaplan (35)
Ömer Hayyam Caddesi üzerinde başından vurularak öldürüldü.
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18 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, Rıdvan Yılmaz (36) isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
18 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Kendal Özgün, şu beyanlarda bulundu: “3 Ocak 2016
günü evimin arka sokağında bir kadının evine havan topu isabet etmesi sonucu öldüğünü duydum.
Mahalleliler ile birlikte cenazeyi almak için kadının evinin bulunduğu sokağa gittim. Sokağa gittiğimde
yüzleri kapalı polisler yanımda bulunan tanımadığım bir kadına hakaret ediyorlardı. Bende engel olmak
için oraya girdim. Evimin bulunduğu sokakta bu olaydan önce hatırlayabildiğim kadarıyla 7 veya 8 zırhlı
araç bulunuyordu. Ev ablukaya alınmıştı. O sırada olaya müdahale etmem ile birlikte 2 maskeli yüzü
kapalı polis yanıma yaklaştı. Biri “bayanı alıp uzaklaşmasını” istedi. Diğeri 1.90 cm boyunda olan maskeli
polis elini kafama sürüp ayaklarıma ateş etti. Ateş etmesiyle birlikte yere düştüm. Yaralanıp yerde iken
ateş eden polis beni darp etmeye başladı. Orada bulunan kadınların müdahalesi sonucu, onların elinden
alınıp kadınlar tarafından hastaneye getirildim. Hastanede ameliyat oldum. ( 2kere) Hastanede yoğun
bakımdayken ifademi almak amacıyla bana soru sordular. Not aldılar. Herhangi bir şey imzalamadım. Beni
yaralayanlardan şikâyetçiyim. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde raporum bulunmaktadır. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
19 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Orhan Tunç (21)
isimli yurttaş, Cudi Mahallesi'ne merak ettiği ağabeyinin durumunu öğrenmek için gittiği sırada, özel
harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu, vurularak yaralandı.
19 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde vurularak yaralanan ve AİHM’in yine acil tedbir kararı aldığı
Serhat Altun da saldırı nedeniyle yanına kimsenin yaklaşamaması üzerine kan kaybından yaşamını yitirdi.
19 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ahmet Tunç’un (50)
vurularak öldürülmüş cenazesi de Cudi Mahallesi’ne yürüyen grup tarafından evinin önünde bulundu.
19 Ocak 2016 gecesi Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle DBP
Bağlar İlçe Örgütü Eş Başkanı Reyhan Kavak sırtından vurularak ağır yaralandı.
20 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesinde
mahsur kalan yaralıları ve cenazeleri almaya giden, aralarında milletvekili ve belediye yetkililerinin de
bulunduğu 20-25 kişilik grubun üzerine, zırhlı araçlardan açılan ateş açıldı. Grubun içerisinde bulunan 1’i
gazeteci (İMC TV Kameramanı Refik Tekin) olmak üzere 12 yurttaş vurularak yaralandı. 12 kişiden ağır
yaralı olan Cizre Belediye Meclis Üyesi Abdulhamit Poçal ile Selman Erdoğan isimli yurttaş yaşamını
yitirdi.
21 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’ne yönelik güvenlik güçlerinin düzenlediği
operasyonlar sırasında Helin Öncü (20) vurularak ağır yaralandı. Aynı gün Helin Öncü’nün sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmesi için yapılan başvuruda AİHM Helin Öncü için acil tedbir kararı aldı. Helin
Öncü’yü bulunduğu yerden taşımaya çalışan 3 kadın daha açılan ateş sonucu vurularak yaralanırken,
AİHM kararının ardından Helin Öncü’nün Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu
öğrenildi.
21 Ocak 2016’da Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halil Ağa Mahallesi Güngör Evleri Sitesi C Blok'ta
akşam saatlerinde baskın düzenleyen özel hareket timlerinin binanın çatı katında bir genci öldürdü.
Gencin, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Axruk (Aşağı Tulgalı) Mahallesi nüfusuna kayıtlı Nadir Tezgel olduğu
öğrenildi. Aile de Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne gelerek cenazeyi teşhis etti.
22 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde Cihan Karaman bir şarapnel parçasının isabet
etmesi sonucu ağır yaralandı. Yanına gidilmesine ve ambulansların ulaşmasına izin verilmeyen Cihan
Karaman’ın ambulansa ulaşabilmek için tek başına 2 kilometre yürüdüğü öğrenildi. AİHM’in acil tedbir
kararı aldığı Cihan Karaman top atışlarının devam etmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldı ve 23 Ocak
2016’da yaşamını yitirdi.
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23 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Savaş Mahallesi’nde, atılan bomba atar mermisinin bir
apartmanın 2. katında bulunan bir eve isabet etmesi sonucu çıkan yangında evde bulunan 80-85
yaşlarında adı öğrenilemeyen bir erkeğin yanarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.
23 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde bulunan Caferi Sadık Sokak’taki bir evin
tanklarla bombalanması sonucu evde bulunan ve yaralı olmalarına rağmen hastaneye kaldırılmalarına izin
verilmediği ileri sürülen yaralılardan Selami Yılmaz 25 Ocak 2016’da kan kaybına bağlı olarak yaşamını
yitirdi.
23 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı
sırasında vurularak ağır yaralana ve 55 gündür Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi
gören Hasan Korkmaz (61) isimli yurttaş, tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.
24 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Dağkapı
Mahallesinde farklı tarihlerde vurularak yaşamını yitirmiş halde 2 yurttaşa ait cenaze bulundu. Şırnak
Devlet Hastanesi’ne götürülen 2 cenazeden birinin, 1991 Cizre doğumlu Rüzgar Yıldızgörer isimli yurttaş
ait olduğu öğrenildi.
24 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Dicle Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir erkeğe ait cenaze ile
Dağkapı Mahallesi’nde yine kimlikleri belirsiz 2 erkeğe ait cenaze bulundu. 3 cenazenin de ambulanslarla
Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
24 Aralık 2015’te Şırnak’ın Silopi İlçesi Başak Mahallesi’ndeki evine top mermisi düşmesi sonucu
yaralanan Şirin Altay Batman’da tedavi gördüğü hastanede 24 Ocak 2016’da yaşamını yitirdi.
26 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde çıkan çatışmalar esnasında Selim Turay,
güvenlik güçlerinin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
26 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçenin
yasak olmayan Ziya Gökalp Mahallesin'de bulunan bir eve bombaatar isabet etmesi sonucu, Ramazan
Bertan (9) isimli bir çocuk sağ koluna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı.
27 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde yaralanarak binada mahsur kalanlardan Nusret
Bayer kan kaybından yaşamını yitirdi.
28 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Ali Rıza Arslan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hakan
Arslan, Diyarbakır’da bulunduğu sırada sokağa çıkma yasağının 5-6 saatliğine kalktığı o gün, sur bölgesini
ve olanları merak edip o da halkla birlikte Sur bölgesine gitti. O günden sonra bir daha oğlumdan haber
alamadım. Günler sonra (2 gün önce) televizyon haberlerinde oğlumun 4 gün yaralı kaldıktan sonra
öldüğünü öğrendim. Bir an evvel cenazemizi almak istiyoruz. Oğlum olduğundan emin olmak istiyorum. Bu
konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde bodrumda bekleyen yaralılardan Ferhat
Karaduman’ın bilincini yitirdiği bildirildi.
29 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesinde Caferi Sadık Sokak’taki evin bodrum katında mahsur kalanların
adları netleşti. Edinilen bilgilere göre 7 kişinin hastaneye kaldırılamadığı için yaşamını yitirdiği bodrumda
16 yaralının ve saldırının ardından yaralılara bakan 9 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların adları şöyle:
Mahmut Yavuzel, Feride Yıldız, Ferhat Saltıkat, Ali Fırat Kalkan, Mustafa Vartiyak, Tahir Çiçek Rıdvan
Ekinci, Tunceli Aksay, İslam Balıkesir, Serdar Pişkin, Ferhat Karaduman, Sercan Uğur, Rohat Aktaş,
Fehmi Dinç. Diğer 9 kişinin adları ise şöyle: Hacer Aslan, Gülistan Üstün, Sakine Şiray, Berjin Demirkaya,
Ramazan İşçi, Mahmut Duymak, Kasım Yana, Osman Gökhan, İzzet Gündüz.
29 Ocak 2016’da Diyarbakır’da 25 Aralık 2015 akşamı bir polis aracından açılan ateş sonucu ağır
yaralanan Sidar Ekinci tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
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Sidar Ekinci, kuzeni Uğur Altan ile yolda yürürken yanlarına yaklaşan polis aracından ateş açılması
sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Uğur Altan ise gözaltına alınmıştı.
30 Ocak 2016 gecesi İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde hareketlerinden şüphelenilen ve çantasından
kabloların sarktığı iddia edilen bir kişi “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bacağından vuruldu. Olay yerine
çağrılan bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan sırt çantası boş çıktı.
30 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde Yaralılardan Sultan Irmak (15) da kan kaybına
bağlı olarak yaşamını yitirdi.
31 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde yapılan top atışları nedeniyle bir evde
yangın çıktığı ve evde bulunan 80 yaşındaki bir erkeğin şarapnel parçalarından dolayı yaralandığı bildirildi.
1 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’ndeki Reyhan Sokak’ta halk, iki farklı evde 4’ü
erkek, 1’i kadın 5 kişinin öldürülmüş cesetlerini buldu. Kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cenazesi otopsi
işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
1 Şubat 2016’da Adana’da Dağlıoğlu Mahallesi’nde toplanarak protesto gösterisi düzenleyen gruba polisin
müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada Murat Daşkan (19) vurularak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları,
polisin kovaladığı Murat Daşkan’a bir çıkmaz sokakta ateş ederek vurduğunu ileri sürdüler. Aynı olayda
Kadir Çalışkan (20) adlı kişi de açılan ateş sonucu sırtından vurularak ağır yaralandı.
2 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağında, güvenlik güçleri
tarafından açılana ateş sonucu Cihat Morgül (14) isimli çocuk vurularak yaşamını yitirdi. 08 Şubat
2016’da, şubemize başvuruda bulunan Cahit Morgül, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır’ın Sur ilçesinde
ben, eşim ve 2 çocuğumla birlikte yaşamaktaydık. 11 Aralık 2015 tarihinde 1 hafta sonra sokağa çıkma
yasağının kalktığını öğrendik. Bunun üzerine eşimi ve çocuklarımı alarak Sur ilçesinden ayrıldık. Ancak
Cihat Morgül adındaki oğluma bir türlü ulaşamadık. Oğlum Cihat Morgül Sur ilçesinde kaldı. Daha sonra
tekrar yasak ilan edildi. Bu süre içerinde çocuğumu telefonla arayıp durumunu öğrendim. Oğlum yasak
olduğundan dolayı ilçeden çıkamadığını söyledi. Ben de yasak olduğundan dolayı Sur ilçesine gidip
oğlumu alamadım. 06.02.2016’da, görsel yayın yapan DİHA adlı haber ajansından; “2002 doğumlu Cihat
Morgül Sur ilçesinde hayatını kaybetti” diye haber geçildi. Ben de bunun üzerine oğlumun akıbetini
öğrenmek istedim. Fakat Sur ilçesinde yasak devam ettiğinden herhangi bir şekilde oğluma ulaşmam
mümkün olmadı. Oğlum Cihat Morgül’ün hayatından endişe duymaktayım. Hayatını kaybetmişse dahi;
cenazesinin tarafıma verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
2 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Gülüşük Sokak’ta kimliği belirlenemeyen bir cesedin halk tarafından
bulunduğu bildirildi.
2 Şubat 2016’da operasyonların sürdüğü Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde bir evin bahçesine
top mermisi düşmesi nedeniyle 10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğun ağır yaralandığı, ablasının da
bacağından yaralandığı öğrenildi.
2 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan G.A. adlı çocuk tedavisi tamamlanmadan gözaltına alınarak sevk
edildiği mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde 2 Şubat 2016’da bulunduğu eve top
mermisinin isabet etmesiyle ağır yaralanan Murat Menekşe (13) yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Mahmur Can Çakır (16) adlı
çocuk yaşamını yitirdi.
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5 Şubat 2016 sabahı Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde bulunan söz konusu eve tankların atış
yaptığı ve top mermilerinin isabet etmesi sonucu 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Konuya
ilişkin açıklama yapan İdris Baluken çıkan yangın nedeniyle 9 kişinin öldüğü, 25 kişide de ağır yanıklar
oluştuğunu ifade etti. Yaşamını yitiren 9 kişiden kimliği tespit edilenler ise şöyle: Şervan Adıgüzel, Ercan
Pişkin, Mehmet Özkul, Nizar Isırgan, Cengiz Sansak, Ramazan Çömlek, Yasin Çıkmaz. Yaralıların
bazılarının isimleri ise şöyle: Ferhat Balcan, Fidan Dadak Felek Çağdavul, Yasin Çıkmaz, Hasan Ayaz,
Ekrem Çevirgen, Abdulkerim Oruç).
5 Şubat 2016 sabahı Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde 9 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği Narin
Sokak’taki 2. binada mahsur kalanlardan Abdullah Gün’ün (16) dışarıya bakmak için çıktığı esnada açılan
ateşle vurularak öldüğü ileri sürüldü.
5 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Sur Mahallesi'nde
kimliği tespit belirlenmeyen ve vurularak yaşamını yitirmiş halde 3 kişiye ait cenaze bulundu. Cenazeler,
otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
5 Şubat 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mehmet Selim Gezginci, şu beyanlarda bulundu: “14
Aralık 2015 tarihinde Dargeçit’in Sofa mahallesinde, geçim kaynağımız olan hayvanlarımıza yem vermek
üzere, güvenlik gerekçesiyle komşumuz olan Murat Demir’in evinde kaldığımızdan, eşim Sacide bu evden
çıkarak annem Hatice ile birlikte hayvanlara yem vermeye giderken sol elinde tuttuğu beyaz bayrağa
rağmen, doğrudan taranıyorlar. Bu taramanın nereden ve kimden geldiğini bilmiyoruz. Eşim sol kolundan
vuruluyor. Kaburgaları kırılıyor. Akciğer zedeleniyor. Tek mermi ile kol ve omuz arasındaki bölümün
tamamı parçalanıyor. Bu nedenle sol kolu bir bütün olarak kesildi. Yaklaşık 20 gün Dicle Üniversitesinde
tedavi gördü. Annemi Midyat Devlet Hastanesinde 5 gün boyunca hiç kimse ile görüştürmediler. Bu
taramada, annem ise arkasından gövdesinin sol tarafından yaralanıyor, bir böbreği ve dalağın bir kısmı
alındı. Yemek borusu zedelendi. Annem yaklaşık 17 gün Midyat Devlet Hastanesinde kaldı. Eşim ve
annem sabah saat 08.00 civarında yaralanıyorlar. Ambulansı babam arıyor. Ambulans gelmiyor.
“hastanızı siz getirin” diyorlar. Babam el arabasıyla eşimi yaklaşık 500 metre mesafede bulunan
mezarlığın karşısına kadar taşıyor. Zırhlı araçtan eşimin el arabasından yere indirilmesi için anons
yapılıyor. Babam mecburen onu yere indiriyor. Gelip eşimin üstünü aradıktan sonra onu hastaneye 10.00
gibi önce Dargeçit hastanesine götürüyorlar. Babamı alıp, emniyette götürüyorlar. Babamın gidip annemi
almasına izin vermiyorlar. Emniyette babamın ifadesi alınıyor. Sonra babam dönüyor. Aynı şekilde annemi
el arabasına kadar getiriyor. Annemin üstü de aynı şekilde aranıyor. Ancak saat 12.00 gibi hastaneye
ulaştırabiliyorlar. Amcam elinde beyaz bayrakla babama eşlik ediyor, ateş edilmesin diye. Ama annemi
alırken amcamın babamla gitmesine kolluk kuvvetleri izin vermiyor. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Şubat 2016’da, Şırnak ili Dicle Mahallesi, güvenlik güçleri tarafından ağır silahlarla tarandı. Açılan ateş
sonucu M. Sıddık Tekman isimli yurttaş, kafasına aldığı kurşunla ağır yaralandı. Tekman, kaldırıldığı
Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
6 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahallesi’nde yaşayan ve 7 aydır gebe olduğu belirtilen Zerin
Uca (22) kalp krizi geçirdi. Operasyonlar nedeniyle ambulansın evin bulunduğu Çalı Sokak’a girmesine 1,5
saat boyunca izin verilmemesi üzerine Zerin Uca yaşamını yitirdi.
7 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Huzur Sokak’ta kimliği belirsiz 2 cenaze; Paraşüt Sokak’ta da yine
kimliği belirsiz 2 cenaze bulundu.
7 Şubat 2016’da, Van merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'ne zırhlı araçlarla gelen
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, yaşları 13 ile 16 arasında değişen Suat Orhan, Uğur Kurt ve
Dündar Acar isimli çocuklar, vücutlarına isabet eden kurşunlar yaralandı. Yaralı çocuklar, Van Yüzüncüyıl
Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, Saat 19.30 civarında
zırhlı araçlarla mahalleye gelerek araçlardan inen polislerin, o sırada sokakta bulunan yurttaşların üzerine
rastgele ateş açtığını belirtti.
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8 Şubat 2016 sabahı Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde yaralıların mahsur kaldığı 1. ve 2. binaya
güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği iddia edildi. Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, binada 30’a
yakın kişinin yanmış halde bulunduğunu söyledi ve “bedenlerinde kurşun izi yok” dedi.
9 Şubat 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen protesto gösterine müdahale eden polis ekiplerinin Sento
Caddesi’nde bulunan gruba ateş açması sonucu Mahmut Bulak (16) yaşamını yitirdi.
10 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahallesi’nde bulunan 3. bir binanın bodrum katında mahsur
kalanlara operasyon düzenlendiği iddia edildi. Sur Mahallesi’nde bulunan söz konusu binada 22 kişinin
yaşamını yitirdiği, 23 kişinin yaralı halde beklediği bildirildi. Bu bilgilere göre Cizre’de güvenlik güçlerinin
doğrudan saldırısı nedeniyle yaralı halde mahsur kalanların bulunduğu bina bodrumu sayısı 3’e yükseldi.
12 Şubat 2016 itibariyle öğrenilebilen bilgiler sonucu söz konusu 3 binada toplam 149 kişinin bulunduğu
ve şimdiye kadar 82 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Öldürülen 82 kişiden bir kısmının cenazesinde
kurşun izlerine rastlanırken bir kısmının da cenazesinin yanmış olduğu ve bazı uzuvlarının kopmuş olduğu
ileri sürüldü. Bazı cenazelerin tanınmayacak halde deforme olması nedeniyle teşhis için yakınlarından
haber alınamayan ailelerden kan örneği alınacağı öğrenildi.
11 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Esentepe Mahallesi’ne silahlı müdahale bulunan
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Osman Alıcı (22) vurularak yaşamını yitirdi.
11 Şubat 2016’da, otopsileri yapılmak üzere Şanlıurfa’ya gönderilen 8 cenazeden 2’si aileleri tarafından
teşhis edildi. Cenazelerin Cudi Mahallesi’nde bulunan Caferi Sadık Sokak’ta bir binanın bodrumunda
mahsur kalan ve 30 Ocak 2016’da yaşamını yitirdiği öğrenilen Sultan Irmak’a (16) ile aynı bodrumda
yaralılar arasında bulunan Fehmi Dinç’e ait olduğu öğrenildi.
10 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki göstermek amacıyla
gösteri düzenleyen yurttaşlar polis, ateş açarak müdahalede bulundu. Açılan ateş sonucu Süleyman
Güzel (19), Uğur Karabacak (25) ve Uğur Ataç (20) isimli gençler, isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Güzel isimli genç, 12 Ocak 2016’da, tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi. 09 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Süleyman Güzel, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Süleyman Güzel, Lise son sınıf öğrencisiydi. 10.02.2016’da, saat
19.00-19.30 arasında, Bağlar Sento caddesinde DBP İlçe binasının tam karşısında Sur ilçesi için ses
çıkarma eylemi sırasında oğlum da eylemleri kaldırımda izliyordu. Bu sırada polis tarafından gaz bombası
atılmış ve hemen sonrasında beyaz bir ranger ve cornet tipi (doblo da olabilir ama o tipte bir araç) araçlar
yolda durmaksızın oğlum ve arkadaşlarının bulunduğu yeri tarayıp, On Nisan Polis Karakoluna doğru
gitmiş. Sonra oradan dönüş yapıp oğlumun ve arkadaşlarının bulunduğu yere gelmiş. Polisler araçtan inip
yaralılara doğru gitmişler. Hatta bir polis oğlumun başından tutup; “daha ölmedin mi” demiş. Araçlardan
inen polislerin bir kısmının yüzü kapalıymış, diğer bir kısmı açıkmış. Olayı görenler “112 Acil’i” aramışlar.
Ancak “112 Acil’dekiler, polis eşliğinde olmazsa gelemeyiz. 155’i arayın, onlar gelin derlerse, geliriz”
demişler. Oğlumun başını kaldıran polis ve diğerleri olay yerine yakın bir yerde beklemeye başlamışlar.
Daha sonra polislerce olay yeri adeta abluka altına alınmış. Kimsenin yaralılara yaklaşmasına izin
vermemişler. 20 dakikaya yakın bir süre yaralılara kimse yaklaştırılmamıştır. Yaralılar Memorial’a
ambulanslarla taşındılar. Oradan da Araştırma Hastanesine götürülmüşler. Oğlum Süleyman
11.02.2016’da yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 2 arkadaşı ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Arkadaşları ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Ben oğlumun ölümüne sebep olan kişilerin
cezalandırılmasını ve oluşan maddi manevi zararımın giderilmesini talep ediyorum. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
13 Şubat 2016’da Gaziantep’e gönderilen 20 cenazeden birinin Abbas Güllübahçe olduğu öğrenildi.
13 Şubat 2016’da Şanlıurfa’ya gönderilen 28 cenazeden birinin Mesut Arsin olduğu yine yapılan teşhisle
öğrenildi.
14 Şubat 2016’da Mardin’e teşhis için gönderilen 17 cenaze 3’ünün Ekrem Sevilgen (17), Serdar Özbek
(32) ve Mehmet Benzer’e (19) ait olduğu öğrenildi.
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14 Şubat 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Mahallesi'nde zırhlı polis araçlarından açılan ateş
sonucu, Muğdat Ay (12) isimli çocuk vurularak yaşamını yitirdi. Azad Denger (16) isimli çocuk ise
yaralandı.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesinde, 15 Şubat protestosuna
yönelik müdahalede bulunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, evinin balkonunda bulunan
Ceyda Çakmak (10) isimli çocuk, yüzüne isabet eden kurşun ile yaralandı. Yaralı çocuk, Özel Bağlar
Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.
15 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da Ercan Bişkin’e ait cenaze; 16 Şubat 2016’da da Sinan Kaya’ya (22) ait
cenaze teşhis edildi.
15 Şubat 2016’da Gösterilerin ve güvenlik güçlerinin saldırılarının devam ettiği Şırnak’ın Dicle
Mahallesi’nde açılan ateş sonucu ayağından vurulan ve uzun süre yanına yaklaşılmasına izin verilmeyen
Eyüp Üstek (23) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
15 Şubat 2016’da Tajdin Merse (22) ve Mehmet Dalmış’a (31) ait cenazeler aileleri tarafından teşhis
edildi. Öte yandan soğuk hava deposuna getirilen cenazelerin çocuklarına ait olabileceği ihtimali üzerine
Derya Koç, Yasemin Çıkmaz, İbrahim Temel, Yakup Yalçın, Barış Gasır, Abdullah Gün (16), Felek
Çağdavul (18), Mehmet Özkul (23), Nursel Dalmış (18), Selim Turay (29), Fırat Malgaz, Sakine Şiray,
Cihan Karaman, Ercan Bişkin, Yakup Dadak, Kasım Yana, Ramazan Aydın, Lokman Bilgiç ve Mehmet
Tunç’un ailelerinin de Silopi’ye geldikleri bildirildi.
16 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde abluka ve operasyonların devam ettiği ilçede Erhan
Keskin’in (18) vurularak öldüğü öğrenildi.
16 Şubat 2016’da Şırnak’ta bekletilen cenazelerden birinin Mehmet Edin’e ait olduğu ailesi tarafından
teşhis edilmesine rağmen ailenin cenazeye ulaşamadığı, yetkililerin cenazeyi Cizre’ye gönderdiklerini iddia
ettikleri öğrenildi.
16 Şubat 2016’da Arama tarama faaliyetlerine devam eden polis ekipleri, Cudi Mahallesi’nde saldırılardan
kaçarak sığınanların mahsur kaldığı 2. evin bulunduğu Narin Sokak’ta kimliği belirsiz bir kadın cenazesi
buldu.
16 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağının 08 Şubat 2016’da, protesto edildiği ilçede, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 3
kurşunla yaralanan Muhammet Turunç (19) isimli yurttaş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin
tamamlanması ardından polis tarafından gözaltın alındı. Ambulansla adliyeye getirilen Turunç, "Örgüt
üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
17 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği üç ayrı binada
mahsur kalan kişilerden 145’inin cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Binalardan çıkarılan cenazeler otopsi için
çeşitli kentlere gönderildi. Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda bulunan soğuk hava deposuna gönderilen 45
cenazeden 5’sinin Mahsum Erdoğan, Sabri Sezgin, Muharrem Erbek (16), Abdulselam Turgut ve Murat
Kazıcı’ya ait olduğu 12 Şubat 2016’da öğrenildi.
17 Şubat 2016’da da Mehmet Kulbay’ın cenazesi ailesi tarafından Şanlıurfa’da teşhis edildi.
17 Şubat 2016’da Derya Koç’un cenazesi babası tarafından teşhis edildi.
17 Şubat 2016’da Cudi Mahallesi’nde arama yapan polis ekipleri, kimliği belirsiz 2 cenaze daha buldu.
17 Şubat 2016’da Ablukanın ve operasyonların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Dört Ayaklı
Minare yakınlarında daha önce vurularak öldürüldüğü belirtilen Casim Kaya’nın (26) cenazesi bulundu.
Sur’da birkaç binanın bodrum katlarında mahsur kaldığı belirtilen yaklaşık 200 kişiden 24’ünün adı belli
oldu. Mahsur kalanlardan DİHA muhabiri Mazlum Doğan’ın yakınlarının edindiği bilgilere göre 24 kişinin
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adları şöyle: Fahri Ateş (60), Fatma Ateş (55) ve çocukları Fatma Ateş (27), Beritan Ateş (18), Sinem Ateş
(20), Ekrem Karatay, İhsan Karatay, Ekrem Karatay, Ahmet Karatay, Aynur Aslan, G.A. (11), R.A. (6),
M.A. (4), Ö.A. (3), Hülya Erkaplan, Semia Sürer, Seda Aslan, E.A. (4), Ferat Efe, Mehmet Aktaş, M.Y.
(12), M.Y. (14), Vedat Yılmaz, Ayşe Yılmaz Öte yandan top atışlarının da yapıldığı Sur’da bir eve top
mermisinin isabet etmesi nedeniyle 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
17 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi
Mahallesi'nde arama yapan polisler tarafından kimliği belirsiz 13 cenaze bulundu. Cenazeler, belediyeye
ait ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
NOT: Teşhis edilemeyen 3 cenaze 18 Şubat 2016’da, defin edildi.
18 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi
Mahallesi'nde sabah saatlerinde 1’i kadın toplam 8 cenaze bulundu. Cenazeler, Cizre Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
18 Şubat 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çatışma seslerinden
etkilenme sonucu, Mehmet Zan isimli yurttaş fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Abluka nedeniyle hastaneye
götürülmesine izin verilmeyen ve yakınlarının kendi imkanlarıyla saatler sonra Midyat Devlet Hastanesi'ne
götürdükleri Zan, yaşamını yitirdi.
18 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği üç ayrı binada
mahsur kalan kişilerden cenazelerine ulaşılanların sayısı 156’ya yükseldi. Şanlıurfa’ya götürülen
cenazelerden birinin Yekîneyên Parastina Sîvîl/Sivil Savunma Birlikleri (YPS) üyesi Ali Pişkin’e ait olduğu
15 Şubat 2016’da öğrenilmişti.
18 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da otopsi için bekletilen cenazelerden ikisinin Fatma Demir ile Barış Gasir’e ait
olduğu ailelerinin teşhisi sonucu öğrenildi.
18 Şubat 2016’da Cizre’de öldürülen ve cenazesi ailesi tarafından teşhis edilen Cüneyt Kızılay için
Diyarbakır’da cenaze töreni düzenlendiği bildirildi.
19 Şubat 2016’da Öte yandan Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik nedeniyle daha önce
farklı tarihlerde vurularak öldürülmüş fakat kimlikleri belirlenememiş 13 cenazenin kimsesizler mezarlığına
gömüleceği bildirildi.
19 Şubat 2016’da Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda oluşturulan geçici Adli Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden 2’sinin Tahir Akdoğan (16) ile Mevlüde Özalp’e ait olduğu öğrenildi. Öte yandan oluşturulan
kriz masası bugüne kadar çevre illerdeki hastanelere ulaşan toplam cenaze sayısının 167 olduğunu fakat
bunların sadece 30’unun defnedildiğini; 137 cenazenin ise hala teşhis edilemediğini açıkladı.
19 Şubat 2016’da Şanlıurfa’daki cenazelerden ailesi tarafından teşhis edilen Yunus Meral’in cenazesinin
Bingöl’de toprağa verildiği öğrenildi.
19 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde birkaç binanın bodrum katlarında yaklaşık 200 kişiyle birlikte
mahsur kalan DİHA muhabiri Mazlum Dolan, bulundukları binaya ateş açılması ve havan topu mermisi
düşmesi nedeniyle yaralıların olduğunu, yaralılardan su almak için dışarıya çıktığında şarapnel
parçalarıyla vurulan Fatma Ateş’in (55) durumunun ağır olduğunu bildirerek ambulans gönderilmesini
istedi. Akşam saatlerinde Mazlum Dolan’ın ve Fatma Ateş’in de bulunduğu 5 kişi oluşturulan koridorla
binadan tahliye edildi ancak Fatma Ateş’in kan kaybından yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Tahliye edilen
diğer 4 kişi ise gözaltına alındı.
19 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nde top atışları sonucu yıkılan bir evin
enkazında mahsur kalan Abdulcelil Gasyak’ın başından yaralandığı öğrenildi. Zihinsel engelli olduğu
belirtilen Abdulcelil Gasyak’ın kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanmadan gözaltına alındığı öğrenildi.
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19 Şubat 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, zırhlı polis araçlarından açılan ateş sonucu Dılşah Ak ve
yanında bulunan kızı Sevgi Ak (10) yaralandı. Olay yerine gelen ambulans sağlıkçılarının ilk müdahalede
bulunduğu Dılşah Ak yaşamını yitirdi. Bacağından yaralanan Sevgi Ak, ise Nusaybin Devlet Hastanesi'ne
götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan 21 Şubat 2016 tarihinde, Mardin Valiliği tarafından yapılan
açıklamada “19/02/2016 Cuma günü güvenlik tedbiri görevini icra eden bir zırhlı aracımızda oluşan teknik
bir arızadan dolayı ateşleme mekanizması harekete geçmiş, olay sonucunda bir vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır.” denildi. Açıklamanın devamında, olay ile ilgili adli ve idari
soruşturma başlatıldığı ve sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
20 Şubat 2016’da, İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Küçükarmutlu Mahallesi’nde Yılmaz Öztürk (20)
karakola bombalı saldırı düzenlediği iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü. Ailenin
avukatları ise Yılmaz Öztürk’ün vurulduğu yer ile karakol arasında 700 metre olduğunu ve polisin, elinde
poşet olduğu gerekçesiyle Yılmaz Öztürk’e ateş ettiğini açıkladılar.
20 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde daha önce gözaltına alındığı belirtilen bir kadına ait cenazenin
Cudi Mahallesi’nde bulunduğu iddia edildi. Görgü tanıklarının, kadının gözaltına alındığı Şah
Mahallesi’ndeki Yakışan Sokak’taki bir binanın bodrumunda kan izlerinin ve pantolonun olduğunu
anlattıkları ileri sürüldü.
20 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesi
Narin Sokak'ta bir cenaze bulundu. Polisler tarafından bulunan cenaze, haber verilmesi üzerine
belediyeye ait ambulans ile İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 21 Şubat 2016 tarihinde, Dicle Mahallesi
Narin Sokak’ta 2 cenaze daha bulundu. 22 Şubat 2016 tarihinde, Cudi Mahallesi Narin Sokak'ta kimliği
belirlenemeyen 8 kişinin daha cenazesi bulundu.
22 Şubat 2016’da Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen cenazelerden 2’sinin Mehmet Yılmaz (23) ve
Cihat Altun’a (22) ait olduğu belirlendi.
22 Şubat 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde, Kale Mahallesi’nde güvenlik güçleri tarafından açılan ateş
sonucu, Ercan Sayan (27) isimli yurttaş, vurularak yaşamını yitirdi. Ercan’ın ilçede, çiftçilik yaparak
geçimini sağladığı öğrenildi.
22 Şubat 2016’da, Mardin'in Kızıltepe ilçesi, Dimê köyünde güvenlik güçleri tarafından sivil bir araç "dur
ihtarına uymadığı" iddiasıyla tarandı. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiden 1'i açılan ateş
sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 yurttaş da gözaltına alındı. Yaşamını yitiren yurttaşın cenazesi
Kızıltepe Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.
23 Şubat 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Dağ
Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Ramazan Eroğlu (24) isimli yurttaş vurularak yaşamını yitirdi.
23 Şubat 2016’da, Habur Sınır Kapısı’nda bekletilen cenazelerden 2’sinin Emel Ayhan ve Murat Şimşek’e
ait olduğu belirlenirken, Şırnak’taki 5 cenazenin de teşhisleri yapılmadan gömüldüğü öğrenildi.
23 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Hendek ve barikatların olmadığı Atakent Mahallesi’ndeki evinde
rahatsızlanan ve 5 gündür ambulans beklediği belirtilen kalp hastası M. Sadık Bozderi (57) göğsünden
vurularak öldürülmüş halde bulundu.
23 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde cenazesi bulunan kişinin İdil nüfusuna kayıtlı Vedat Gürbüz
olduğu öğrenildi.
24 Şubat 2016’da Şırnak/Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’na kurulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden 10’un da teşhis edildiği öğrenildi. 10 kişinin adları şöyle: Tuğba Eminoğlu, Erdal Şahin,
Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş, Adil Küçük, Selim Turay, Mahmut
Duymak, Umut Ürek, Mahsun Erdoğan, Ramazan İşçi ve Metin Karane.
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24 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde üç evin bodrum katında mahsur kalan ve güvenlik güçlerinin
saldırısıyla öldürülenlerden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi üyesi Mehmet Yavuzer’in
Mardin’deki cenazesi teşhis edildi.
24 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde AİHM’in tedbir kararına rağmen hastaneye kaldırılmadığı için
yaşamını yitiren Cihan Karaman’ın cenazesi Mardin’de teşhis edildi.
24 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasağının olmadığı fakat ablukanın ve kolluk kuvvetlerinin saldırılarının
devam ettiği Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Kışla Mahallesi’ndeki Mezarlık Sokak’ta özel harekât ekipleri
tarafından vurulan Cemal Nergiz hastaneye kaldırıldı.
25 Şubat 2016’da Mardin’de ayrıca Rıdvan Ekinci, Kenan Adıgüzel ve Beşenk Kolanç’ın da cenazelerinin
teşhis edildiği ve ailelerinin cenazeleri aldıkları öğrenildi.
26 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde katledilenlere ilişkin oluşturulan Kriz Masası, hastanelere
ulaştırılan cenaze sayısının 176 olduğunu; 101 cenazenin teşhis edilmeyi beklediğini açıkladı.
25 Şubat 2016’da Gaziantep’teki Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen cenazelerden 10’unun kimliği
belirlendi. Ailelerin teşhis ettiği 9 kişinin adları şöyle: Tunceli Aksoy, İslam Balıkesir, Ömer Baran,
Nusreddin Bayar, Mustafa Gasyak, Ali Fırat Kalkan, Kasım Yana, YPS üyesi İzzet Gündüz, Berjin
Demirkaya ve Sakine Siray.
25 Şubat 2016’da Daha önce Diyarbakır’da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen fakat cenazenin
başkasına ait olduğunun anlaşılması üzerine yaşadığı öğrenilen Güler Eroğlu’nun da Cizre’de mahsur
kaldığı bodrum katında öldürüldüğü öğrenildi.
25 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde öldürülen YPS üyesi Velat Zal’ın Habur Sınır Kapısı’ndaki
cenazesi de teşhil edilerek gömüldü.
25 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bodrumlardan çıkarılan cenazelerin getirildiği Şanlıurfa’da
teşhis edilen Star Özkül ve Hasan Ayaz’ın (15) cenazeleri de aileleri tarafından teslim alındı.
25 Şubat 2016’da Şırnak Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti için bekletilen 3 cenazenin Şırnak
Valiliği’nin talimatıyla alınarak Balveren Beldesi’ne bağlı Özveren Köyü’nde defnedildiği ortaya çıktı.
27 Şubat 2016’da Murat Tunç, Yılmaz Geçim, Mesut Özer ve Cengiz Gerem’in aileleri Habur Sınır
Kapısı’nda tutulan cenazeleri teşhis etti.
27 Şubat 2016’da Cizre’de öldürülen ve parçalanmış cenazesi iki ayrı hastaneye gönderilen Veysi
Bademkıran’ın cenazesinin diğer bölümü de Mardin’den alınarak memleketi Diyarbakır’a götürüldü.
27 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Sur ilçesinde ilan edilen sokağı çıkma yasağını protesto
etmek amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe yönelik polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında
devam eden olaylarda, Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi 80. Sokak'ta Abdullah Yılmaz (22)
isimli yurttaş, güvenlik güçleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu kafasından vurularak ağır
yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği
tarafından yapılan açıklamada ise, 'Maktulün toplam 25 asayişe müessir suçtan kaydının bulunduğu ve 10
ayrı suçtan arandığı tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışma ve güvenlik kamerası incelemesi
neticesinde olayı gerçekleştiren kişinin M.E. olduğu tespit edilmiştir' denildi.
28 Şubat 2016’da Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve kardeşi Orhan Tunç’un da DNA
eşleşmesi sonucu kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.
1 Mart 2016’da, Mardin’e getirilen 27 cenazeden kimlik tespiti yapılamayan 6 cenaze de MEYADER ve
halk tarafından Mardin’de defnedildi.
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2 Mart 2016’da Yasağın gündüz saatlerinde kaldırılmasının ardından halk Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde
tanınmaz hale gelmiş 2 cenaze daha buldu.
2 Mart 2016’da Şırnak/Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’ında kurulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden YPS üyesi Abbas Güllübahçe, Azad Yılmaz, Agit Küçük, Harun Barın, YPS üyesi Doğan
Çalış, Hacı Külte (13), Çimen Tankan, İsmail Çetin, Murat Erdin ve Hasan Tağ’ın cenazeleri teşhis edildi.
2 Mart 2016’da Şırnak/Silopi’deki Cudi Mahallesi’nde Akdeniz Sokak’taki bir evde sandığın içinde bulunan
ve tanınmaz hale gelmiş cenazenin Sahip Edin’e ait olduğu öğrenildi.
2 Mart 2016’da, Malatya'ya getirilen 6 cenazeden birinin Sabri Sezgin’in olduğu tespit edildi.
2 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırıldığı Cizre’de Cudi Mahallesi’nde bina
yıkıntıları arasında meydana gelen bir patlama nedeniyle biri çocuk 2 kişi yaralandı.
2 Mart 2016’da, operasyonların yoğunlaştığı Şırnak’ın İdil İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nde kimliği
öğrenilemeyen iki kişinin cenazesi bulundu. Aynı mahallede 3 Mart 2016’da da kimliği belirsiz iki cenazeye
ulaşıldığı öğrenildi.
2 Mart 2016’da, yapılan görüşmeler sonucu güvenlik güçlerinin Sur’daki operasyonlara ara verdiği ve biri 4
aylık bebek, biri ağır yaralı olmak üzere 8 kişinin Sur’dan çıkarıldığı öğrenildi. Mahsur kalanların Sur’dan
çıkarılması çalışmaları kapsamında 3 Mart 2016’da da 33 kişinin ve bir erkeğe ait cenazenin abluka
bölgesinden çıkarıldığı açıklandı. Sur’da operasyonlar devam ederken güvenlik güçleri tarafından
kullanıldığı belirtilen bombanın bir eve isabet etmesi sonucu biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Merkez Sur ilçesinde aralarında 4
yaralının olduğu 12 ve 33 kişiden oluşan iki grup halinde, 19’u çocuk 45 kişi ilçeden çıkarıldı. Yaralılardan
Yunus Süslü isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
3 Mart 2016’da; Habur Sınır Kapısı’ndaki geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen ve kimlikleri teşhis
edilemeyen 13 cenaze 10 cenaze 5 Mart 2016’da Silopi’de defnedildi.
4 Mart 2016’da, Şanlıurfa’da bekletilen cenazelerden Cemile Erden (28) ailesi tarafından teşhis edildi.
6 Mart 2016’da, 2 Mart ve 3 Mart 2016’da bulunan kimliği belirsiz cenazelerin Mazlum Kapalıgöz (17),
Şeref Altundal (24), Orhan Abay (16) ve Aziz Akan’a (30) ait olduğu öğrenildi.
7 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde sivillerin bulunduğu belirtilen alanın bombalandığı ileri sürüldü.
Mahsur kalanların telefonla verdiği bilgiye göre saldırı nedeniyle 3 ayrı enkaz oluştuğu, 5 cenazenin ve en
az 50 kişinin yaralandığı iddia edildi.
7 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nden bir traktörle çıkarılan 13 cenazeden 8’inin
Gurbet Bilir (18), Mehmet Akif Çakıcı (30), Türkiye Konak (35), Halil Arıtürk (40), Kader Çakar (18),
Hüseyin Dayan (17), İdris Eltimur (23) ve Hüseyin Baran (19) adlı 8 kişiye ait olduğu öğrenildi. Öte yandan
Mardin Devlet Hastanesi morgunda da 17 cenazenin teşhis için bekletildikleri bildirildi.
8 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bodrum katlarında öldürüldükten sonra Şanlıurfa’ya
getirilenlerden 11’i daha kimliklerinin teşhis edilememesi dolayısıyla defnedildi.
9 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde cenazelerin operasyonlar başladıktan bir süre sonra kendilerinden
haber alınamayan Sevilay Yıldız (15) ve Fatma Eraslan’a (13) ait olduğu belirtildi.
9 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nde 8 Mart 2016’da çıkan çatışmada
öldürüldükleri bildirilen 5 kişinin cenazesi daha İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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9 Mart 2016’da Hendek ve barikatların olduğu gerekçesiyle operasyonların başlatıldığı fakat sokağa çıkma
yasağının ilân edilmediği Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde özel harekât ekiplerinin UPS adlı kargo
şirketine ait araca ateş açması sonucu araçta bulunan İlhan Engin (27) yaşamını yitirdi, Ferhat Gülseven
(28) ise ağır yaralandı.
9 Mart 2016’da Adana’da sokağa çıkma yasaklarını protesto eylemleri sırasından vurularak yaralanan
Serdar Arslan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tedavi yarıda bırakılarak tutuklandı.
9 Mart 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaşamını yitiren 12
kişiye ait cenazeler ile yıkılan bir binanın enkazın altından çıkarılan 5 cenaze, İdil Devlet Hastanesi'ne
götürüldü. NOT: Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazelerden birinin Kürt siyasetçi Abdullah Ecevit
(39) isimli yurttaşa ait olduğu belirlenirken, diğer cenazelerin ise Okan Emektar, Şevki Geldisöz, Haci
Karakaş (5 çocuk babası), Serkan Yıldız (19), İrfan Çağlar (23), Mazlum Alver (24) ve Derviş Ersoy’un
(20), Yunus Aslan (26), İbrahim Çelebi ve Burhan Baydemir isimli yurttaşlar ile Sozdar Gazyak (18), Veli
Aşar (18), Tajdin Gasyak (18), Harun Dündar (18), Mete Ağırhan (15), Ahmet Varlı (15), ve Ramazan
Gümüş (14) isimli çocuklara ait olduğu tespit edildi.
10 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde devlet güçlerince yaralıların mahsur kaldıkları evlere yapılan
saldırıda katledildikten sonra cenazeleri Habur Sınır Kapısı'ndaki ATK'de bekletilen 10 cenazenin kimlikleri
belirlenemedi. Kimlik tespiti yapılamayan 10 cenaze, bugün Silopi Belediyesi personelleri tarafından
Yenişehir Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
11 Mart 2016’da, Sur'da çatışma süsü verilerek infaz edildikleri belirtilen ve üzerinde kimliği bulunan
Gülistan Aysal'in ailesi kızlarını teşhis etti. Aysal ailesi, hastane morgundaki kızlarını teşhis etmesine
rağmen cenaze aileye teslim edilmeyerek, DNA örneği istendi.
11 Mart 2016’da, Cizre'de devlet güçleri tarafından katledilen Hüseyin Kaya ile Emin İdin'in cenazeleri
teşhis edildi. Dün Mardin'den Urfa'ya getirilen 9 cenazenin ise otopsi işlemleri ise tamamlandı.
11 Mart 2016’da, İdil'de öldürülen ve cenazeleri Urfa'ya getirilen 9 kişiden Haci Karakaş ve Ramazan
Gümüş'ün cenazeleri aileleri tarafından teşhis edildi. 14 yaşında katledilen Gümüş'ün annesi Zozan ve
babası Salih Gümüş, çocuklarının sağ yakalanıp infaz edildiğini belirterek, daha sonra kendilerine
katledilen çocuklarının fotoğrafının cep telefonundan "ihanete infaz" yazılarak gönderildiğini söyledi.
11 Mart 2016’da, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur-2 köyü kırsalında saat 20.45 sıralarında askerler
sivillerin olduğu bölgeyi ağır silahlarla taradı. Saldırıda aralarında Cafer Tonğ isimli yurttaş ile çok sayıda
kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
13 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin ilçesinde ablukanın başlamasına saatler kala zırhlı araçların kent
merkezinde ateş açması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
13 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde devlet güçlerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Yusuf Aslan'ın
(26) cenazesi ailesi tarafından Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak defnedileceği Batman'a doğru yola
çıkarıldı. Cenaze aracın kitlenin önünden geçtiği sırada bölgeyi ablukaya alan polis gaz bombaları ve
plastik mermiler ile halka saldırdı. Polis saldırı esnasında cenaze aracının durmaması için tehditler
savurarak, ortalığı gaza boğdu.
13 Mart 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının başlamasından önce Orman
Mahallesi’ne ve Kışla Mahallesi’ne havan topu atıldığı iddia edildi. Meydana gelen bir patlama nedeniyle
JİNHA muhabiri Gülfidan Ataman’ın da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
13 Mart 2016’da Habur Sınır Kapısı’ndaki geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen cenazelerden kimliği
tespit edilemeyen 13 kişinin daha defnedildiği öğrenildi. Böylelikle Habur’da kimliği tespit edilmediği için
defnedilen kişi sayısı 33’e ulaştı. 38 cenazenin aileleri tarafından alınırken, 6 cenaze kimlik tespiti için
bekletiliyor.
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13 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, çarşı merkezinde bulunan Üç Yol'da zırhlı polis
araçlarından açılan ateş sonucu Adem Çetin ve ismi öğrenilemeyen 2 yurttaş ağır yaralandı. Yaralılar olay
yerine gelen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
14 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin Fırat Mahallesi'nde bir eve polis tarafından baskın
düzenlendi. 316. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine düzenlenen baskında, polislerin ateş açması
sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
14 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yaşamını yitiren ve Malatya Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden kimliği tespit edilemeyen 5 kişinin daha kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
14 Mart 2016’da Gaziantep’te bulunan cenazelerden Tahir Çiçek’in de ailesi tarafından teşhis edilerek
teslim alındığı öğrenildi.
14 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde öldürülen M. Emin İdim’in Habur Sınır Kapısı’nda bekletilen
cenazesi, ailesince teşhis edilmesinin ardından Yafes Mahallesi’ndeki çocuk mezarlığında defnedildi.
14 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Düzgün Doğan, şu beyanlarda bulundu: “24 Şubat’ta Ofis
Semtinde yürürken zırhlı polis aracından yakın mesafeden gaz fişeği atıldı ve sağ koluma isabet etti. Yere
düştüm ve omzumdan aşağı yaralandım. Oradaki esnaf ambulans çağırdı ve Selahattin Eyyübi
hastanesine beni kaldırdılar. Ameliyat oldum. Yaklaşık 6 gün hastanede kaldım. Çıktıktan sonra işime
gittim. Ama kolumu kullanamıyorum. Terörle mücadele ve TEM’den beni çağırdılar ifademi aldılar. Daha
çok bana suçlu muamelesi yaptılar. Ben kimse hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunmadım.
Sağlık açısından mağdur oldum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
14 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesi için sokağa çıkan gençlere polisin ateş açması sonucu çıkan
çatışmalarda 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesinin Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesi Morgu'na götürüldüğü belirtildi. Yaşamını yitiren 2 gençten birinin isminin Hüseyin Hüseyinoğlu
olduğu belirlendi. Hüseyinoğlu'nun bölgeden araçla geçerken araca isabet eden kurşun sonucunda
yaşamını yitirdiği öğrenildi.
14 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmalarda öldürüldükleri iddia edilen toplam 23
kişiden Uğur Burakmak da ailesi tarafından teşhis edildi.
15 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde top atışlarının yapıldığı 8 Mart Mahallesi’nde yaşayan
Zübeyde Alkış (45) kafasına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı.
15 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında Özgür Çelenk
(18) ve Eyüp Çelik (24) vurularak öldürüldü. Operasyonlar esnasında sokakta olan ve adı öğrenilemeyen
bir erkek çocuk da sırtından vurularak yaralandı.
15 Mart 2016’da, Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonlar sırasında katledilen ve Elazığ Adli Tıp
Kurumu'na getirilen sivil 7 cenazeden 2'sin aileleri tarafından teşhis edildi. Teşhis edilen Eşref Polat ve
Dilber Bozkurt'un cenazeleri kan örneklerinin İstanbul'dan gelmediği gerekçesiyle ailelere verilmedi.
15 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yapılan saldırılar sonucunda dün
akşam 2 kişi, bugün de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 4 yurttaşların cenazeleri Diyarbakır Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün yapılan saldırılarda Özgür Çelenk (18) ve
Eyüp Çelik (24) isimli yurttaşlar yaşamını yitirdi. Aileleri tarafına teşhis edilen Çelenk Bağlar'ın Şıkefta
Mahallesi'nde, bir kızı olan ve eşi hamile olan Çelik ise Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna
uğurlanacak.
15 Mart 2016’da, Batman ilinde, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 2 kadın güvenlik güçleri tarafından vurularak
yaşamını yitirdi. İlk bilgilerde, çatışma yaşandığı ve kadınlarından birinin intihar ettiği ve diğerinin ise
vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Çatışmanın yaşandığı bölgede bulunan görgü tanıklarını beyanlarına
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göre ise, her iki kadının çatışmaya girmediğini ve bir evin bahçesinde güvenlik güçleri tarafından vurularak
yaşamını yitirdiği belirtildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kadının ait cenazelerin,
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ruşen Altun ve Nusaybin doğumlu Roza Botan kod isimli örgüt
militanı Menekşe Ergün’e ait olduğu belirlendi.
16 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde ilan edilen yasakla birlikte başlayan
saldırılarda ilk günde 7 yurttaş çeşitli yerlerinden aldıkları kurşunlarla yaralanmıştı. Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Veli Nergiz (16) Plastik Cerrahi, Rifayi İpek (27) Göğüs Cerrahi, Ferhat
Kaygaç (22) Acil Servis, Yusuf Yakşi (16) Kalp Damar Cerrahi, Mahmut Erdal (56) Gögüs Cerrahi,
Berxwedan Gidici (24) Göğüs Cerrahi, Süleyman Boyraz (19) Kalp Damar Cerrahi sevisinde tedavileri
devam ediyor.
17 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Güvenlik güçlerinin yoğun şekilde operasyonlarını devam
ettirdiği Kaynartepe Mahallesi’e tanklar da gönderilirken başlarından vurularak öldürülmüş 3 kişinin
cenazesine ulaşıldı. Öldürülenlerin Ömer Altun ve Bedrettin Tuğrul olduğu öğrenildi. Üçüncü kişinin ise
“Deli Hiko” diye seslenilen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen biri olduğu ileri sürüldü. Faruk
Zoraslan adlı genç ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 11 kurşunla ağır yaralı olarak hastanede
tedavi altına alındı.
17 Mart 2016’da, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde evine top mermisi düşen 65 yaşındaki Naif Tatar isimli
yurttaş, koluna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. Tatar, saldırılardan dolayı hastaneye geç
saatlerde kaldırılabildi.
17 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir süredir bekletilen 12’si teşhis edilemeyen toplam 21 cenaze
Yafes Mahallesi’ndeki mezarlıkta defnedildi.
17 Mart 2016’da Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda oluşturulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden Hüseyin Kayaalp (16) ailesi tarafından teşhis edilerek defnedilmek üzere Cizre’ye getirildi.
17 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde, Kısıklı (Dilezi) köyünde kalp krizi geçiren 70
yaşındaki Derviş Polat, çağırılan ambulansın geçişinin zırhlı araçlar tarafından engellenmesi üzerine
yaşamını yitirdi.
17 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde DNA eşleşmesi için bekletilen cenazelerden 4’ünün daha
kimliklerinin çeşitli tarihlerde belirlendiği ve ailelerine teslim edildiği öğrenildi. Cenazesi teşhis edilen 4 kişi
şöyle: Aydın Güner, Abdullah Özgül, Meryem Akyol, Ramazan Biriman.
18 Mart 2016’da, İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasına polis gaz
bombaları ile saldırdı. Saldırı sırasında Mehmet Nağay (37) isimli yurttaşın yoğun gazdan etkilenerek
yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitiren Şırnak nüfusuna kayıtlı evli ve 5 çocuk babası Nağay'ın
cenazesi Esenyurt Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların Yanağ'ın ölüm sebebinin kalp krizinden
kaynaklı olabileceği yönünde bilgi verdiği belirtildi.
19 Mart 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir süredir çeşitli hastanelerin morglarında bekletilen
cenazelerden 5’inin M. Ata Kalaycı, Güler Akıl, Hanife İdim, Tahir Çelik ve Ahmet Yılmaz'a ait olduğu
yapılan DNA testlerinin sonuçlarıyla öğrenildi.
19 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Et Balık Kurumu Caddesi'nde yürüyen 1'i
kadın 3 kişinin önünü polisin kestiği öğrenildi. Çevrede bulunan yurttaşlardan edinilen bilgilere göre,
kaldırımda yürüyen 3 kişiyi polis durdurduktan sonra yüzükoyun yere yatırdı. Bu esnada polis yüz üstü
yerde yatan kadının ayağına ateş etti. Ayağından vurulan kadına polis sürekli bağırdı ve hakaretler
savurdu. Sık sık ismi sorulan kadının, "Rukiye" dediği belirtildi.
20 Mart 2016’da, Şırnak Yenimahalle'de bir gencin yaralandığı ve tedavisinin mahallede yapıldığı
öğrenildi.
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20 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi'nde bekletilen 2 yurttaşın
daha kimlik bilgileri netleşti. Hastanede bekletilen 7 cenazeden ikisinin İbrahim Çelebi ve Burhan
Baydemir'e ait olduğu öğrenildi.
21 Mart 2016’da 34. gününe girerek sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın İdil İlçesi’nde
yaşamını yitiren İbrahim Çelebi ve Burhan Baydemir’e ait 2 cenaze daha aileleri tarafından 20 Mart
2016’da teşhis edildi.
22 Mart 2016’da, Cizre de yaşamını yitiren Halil Çelik ve İdil'de katledilen Vasfi Kaya, Muş'un Bulanık
ilçesinde toprağa verildi.
22 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri için Urfa'ya götürülen
cenazelerin DNA örneklerinin eşleştirilmesi sonucu Hamza İdim ve Mehmet Kalaycı'nın kimlikleri netleşti.
22 Mart 2016’da, Hakkari Gever'de (Yüksekova) askeri karargah olarak kullanılan İlçe Devlet Hastanesi'ne
3 cenazenin getirildiği öğrenildi. Hastaneye getirilen cenazelerden birinin kadın, diğer ikisinin ise erkek
olduğu iddia edildi.
22 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde ilan edilen 'sokağa çıkma yasağı' sonrası öldürülen ve Kızıltepe
Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenazelerden birinin 24 yaşındaki Fidan Arslan'a ait olduğu
belirlendi. Çocuklarının cenazesini teşhis eden ailesi, yapılan resmi işlemleri ardından çocuklarının
cenazesini yetkililerden teslim aldı.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde polisler, Diyarbakır-Batman karayolu
bitişiğinde bulunan bir inşaatın önünde oturan Şeyhmus Ayaz'ı "aranması" olduğu gerekçesiyle gözaltına
almak istendi. Polislerle tartışan oğlu Mehmet Ayaz (22) ise kargaşa esnasında polislerce açılan ateş
sonucunda dizinden yaralandı. Yaralanan Ayaz'ı, Bismil Devlet Hastanesi'ne götüren kardeşi Sıdık Ayaz
ve Mustafa Avşar ile Abdullah Fidan isimli kişiler burada polislerce gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yaşamını yitirenlerden Malatya Adlî Tıp Kurumu’nda
bekletilen cenazelerden ikisinin YPS üyeleri Mehmet Ramazan/Muhammed Abdullah Yalvarma ve Cüneyt
Aydemir olduğu aileleri tarafından teşhis edildi.
23 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde öldürülen Fidan Arslan, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Çataklı
(Hesengoran) Köyü'nde toprağa verildi.
24 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının 37. gününe ulaştığı Şırnak’ın İdil İlçesi’nde operasyonlar
sırasında yaşamını yitiren soyadı öğrenilemeyen ve Siirt doğumlu olduğu bilinen Asya adlı kadının
cenazesini teslim alan olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedileceği bildirildi.
25 Mart ve 28 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde yaşamını yitiren Vahap Çıkmaz ve Abdulselam Güler’e
ait cenazeler aileleri tarafından alınarak Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde defnedildi.
26 Mart 2016’da Şanlıurfa’da kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerden birinin Cizre Belediyesi’nde
çalışan sağlıkçı Hacer Arslan’a (19) ait olduğu öğrenildi.
26 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de ateşe verilen bir evi söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine ateş
açıldı. Saldırıda Hacı Yıldız adlı itfaiye çalışanı yaralandı. Vücuduna aldığı 4 kurşunla yaralanan Hacı
Yıldız, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
26 Mart 2016’da, Mersin’in Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi’nde hiç bir olay olmadığı halde polisin bir
düğüne saldırdığı bildirildi. Düğünün yapıldığı alan etrafında iki akrebin devriye gezdikten sonra silah
seslerinin yükseldiği ve düğünde bulunan 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanığı, silah sesleri
duyduklarını ve seslerin geldiği yerden sadece akrebin çıktığını gördüklerini kaydetti. Düğündeki 6 kişinin
de sırtından vurulduğunu ifade eden görgü tanığı, kurşunların akrepten sıkıldığını iddia etti. Düğünde
yaralanan 2’si kadın 6 kişinin ismi netleştirilemezken, 2 kişinin damarlarına gelen kurşunla yaralandığı ve
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği, 4 kişinin de Tarsus eski SSK Hastanesi'nde tedavi altına
alındığı öğrenildi.
28 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasağı sürecinde öldürülen Abdulselam Güler adlı
yurttaş, ailesi tarafından Cizre'de defnedildi.
28 Mart 2016’da, Van merkeze bağlı İpekyolu ilçesinde bulunan Vali Mithat Bey Mahallesi’nde bulunan
halı sahayı basan polislerin U.Ç. isimli genci infaz ettiği bildirildi. Olayın yaşandığı soyunma odasının
duvarlarında da kurşun izine rastlanmazken, görgü tanıkları olay sırasında yaralanan 3 gencin de polisler
tarafından sahanın arka kapısından çıkarılarak, gözaltına alındığını söyledi. Sahanın sahipleri Yunus K.
Ve Hakan K.’yı da gözaltına alan polisler, sahada 24 saat kayıt yapan kamera kayıtlarına da el koydu.
Olayı anlatan görgü tanıklarından İsa Öztürk, “Maça hazırlanan oyunculara çay hazırladığım esnada polis
birden baskın yaptı ve hepimizi yere yatırdı. Kısa bir süre sonra 2-3 el silah sesi geldi” dedi.

29 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê eylemleri sürecinde "Yan Cizrem yan yeter ki
devlet baki kalsın" sözleriyle zırhlı araçtan gaz bombalarıyla halka saldıran S.C.G., M.O.D., A.Y. ve
S.B.isimli polisler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığı, ancak Cizre Kaymakamlığı,
"Aşırı heyecan ve duygu yoğunluğu sebebiyle anlık olarak sarf edilmiş sözler" diyerek soruşturmaya izin
vermediği öğrenildi.
29 Mart 2016’da, Diyarbakır Sur'da öldürülüp cenazesi Adli Tıp morguna kaldırılan Furkan Erkaplan'ın
kimliği, ailesinden alınan doku örnekleri üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucu netleşti.
29 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde devlet güçlerince katledilen ve cenazeleri günlerdir Mardin ve
Kızıltepe Devlet Hastanesi morglarında bekletilen 12 cenazeden 2'sinin daha kimlikleri teşhis edildi.
Ailelerinden alınan kan örnekleri üzerinden yapılan eşleştirme sonucunda cenazelerden ikisinin 19
yaşındaki İsmail Gürbüz ve Servet Yıldız'a ait olduğu kesinleşti.
30 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde ilan edilen "sokağa çıkma yasağı” nın ardından öldürülen 9 kişinin
cenazesi, Mardin Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mardin Devlet Hastanesi'nde bekletilen ve kimlikleri
belirlenemeyen 3 cenaze ile Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde bekletilen 6 cenaze, yapılan son yasal
düzenleme ile sürenin dolması nedeniyle Mardin Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. .
30 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi, gece geç saatlerde
Antep'e getirildi. 2'si kadın 7 cenazeden, 1 kadın ve 1 erkeğin tanınır halde olduğu, ancak geriye kalan 5
cenazenin tanınmaz halde olduğu belirtildi. Cenazelerin getirildiği Antep Adli Tıp Kurumu'nun etrafını
saran polisler, yurttaşların kuruma yaklaşmasını engelledi. Burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra
cenazeler, Yeşilkent Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.
31 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre İlçesinde apartman bodrumunda katledilen ve devlet güçleri tarafından
ailesine haber verilmeden gizlice toprağa verilen Şervan Bakır isimli gencin cenazesi, ailesi tarafından
alındı. Bakır'ın ailesi çocuklarının cenaze teşhisi için 11 Şubat günü Cizre Devlet Hastanesi'ne kan örneği
vermişti. Aileden alınan kan ve DNA örnekleri sonuçlanmadan devlet güçleri, Bakır'ın Habur'da bulunan
cenazesini kaçırmıştı.
3 Nisan 2016’da, Sokağa çıkma yasağının 21'inci güne girdiği Mardin'in Nusaybin ilçesi 8 Mart
Mahallesi'nde ikamet eden Nusaybin Belediyesi çalışanı 4 çocuk babası 40 yaşındaki Mehmet Pitek,
sigara içmek için çıktığı evinin kapısında, zırhlı araçtan açılan ateşle öldürüldü. Pitek'in cenazesi Nusaybin
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
3 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde saldırılarda yakılıp yıkılan binaların molozları taşınmaya
devam ederken, molozlar altında bulunduğu iddia edilen 5 cenaze daha çıkarıldı.
30 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nden cenazesi çıkarılan ve Gaziantep’e gönderilenlerden birinin
Seyda Cegerxwin Özbek olduğu ve bitişik atışla öldürüldüğü 4 Nisan 2016’da öğrenildi.
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4 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde öldürülen Sefa Sever ve Murat Aslan adlı yurttaşların
cenazeleri, yapılan DNA eşleşmesi sonucu teşhis edildi. Ailelerinden alınan doku örnekleri üzerinden
yapılan eşleştirme sonucunda kimlikleri tespit edilen Sefa Sever ve Murat Aslan'ın cenazeleri, bugün
defnedildikleri yerlerden çıkarılarak ailelerine teslim edildi.
5 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gece başlayan çatışmalar devam ederken, çatışmaların
şiddetlendiği Başak Mahallesi'nde Bahatin Tanguç isimli yurttaş isabet eden kurşunla yaralandı.
5 Nisan 2016’da, Maraş'ın Pazarcık ilçesinde Alevilerin yaşadığı Terolar bölgesine yapılacak mülteci
kampına karşı 3 Nisan'da düzenlenen direniş nöbetine askerlerin gaz bombaları ile saldırması sonucu
gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 82 yaşındaki Mor Ali Kabayel, yaşamını yitirdi.
5 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde akşam 21.00 sıralarında beyaz renkli Toros
marka bir araçtan açılan ateş sonucu 17 yaşlarında olduğu belirtilen Sema Çelik adlı bir genç, kafasından
vurularak ağır yaralandı. İsmini vermek istemeyen görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, gösteri
yapmak üzere Sıtkı Güral Caddesi üzerinde toplanan bir gruba müdahalede bulunan polisler, silah
kullanarak etrafa rastgele ateş açtı. 6 Nisan 2016’da Sema Çelik’in beyin ölümü gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sema Çelik 11 Nisan günü yaşamını yitirdi.
6 Nisan 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinden Urfa'ya getirilen cenazelerden teşhisi yapılamayan 6 cenaze
defnedildi.
6 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Barbaros
Mahallesi'nde güvenlik güçleri tarafından tank atışları ile gerçekleştirildiği iddia edilen bombardıman
sonucu, 20 kişinin bulunduğu belirtilen eve iki top mermisi isabet etti. Aynı aileden İsa, Ahmet, Muhyettin
ve Saadettin Tonguç isimli yurttaşlar vurularak yaşamını yitirdi. Elif Tonguç (10), Gule Tonguç ve Osman
Tonguç isimli yurttaşlar ise yaralandı. Aynı mahallede (Barbaros) evlerinin bahçesine top mermisinin
isabet etmesi sonucu aynı aileden Abuzeyit Tan, Zeynep Tan ve Meryem Tan isimli yurttaşlar yaralandı.
Aynı mahallede (Barbaros) başka bir evde ise, Zülfiye Şalk (70) isimli kadının vurularak yaşamını
yitirirken, 2 yaşındaki torunu Esra Şalk ile Abdulkkerim, İsmail, Çiçek, Sami ve Meryem Şalk ise ağır
yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Batman’a sevk edilen Esra bebek, tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başak Mahallesi'ndeki evine top mermisi isabet eden Behiye Erener
(45) isimli kadında vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erener, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Yine aynı mahallede (Başak Mahallesi) evlerinin balkonunda oyun
oynayan Rahime Sanır (14) isimli çocuk, askerler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu yaşamını
yitirdi. Ağabeyi Murat Sanır'ın (17) ise yaralandı.
5 Nisan 2016’da, Malatya’da bekletilen cenazelerden Muhammed Emin Erol (33) ve Erkan Burakmak’ın
(30) cenazeleri DNA eşleşmesi sonucu teşhis edilebildi.
7 Nisan 2016’da, Şırnak Cizre'den Antep'e getirilip defnedilen 7 cenazeden 1'i olan Hikmet Çark'ı teşhis
eden ailesi, cenazeyi Iğdır'a götürdü.
7 Nisan 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde çıkan çatışmada yaşamını
yitirdikten 22 gün sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan kaldırılan Ömer Altun'un
cenazesi ailesine teslim edildiği öğrenildi.
7 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde “operasyonlar bitti açıklamasından sonra ilçeden molozların
toplanıp boşaltıldığı arazide bir kadına ait parçalanmış cenaze bulundu.
7 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde top mermisinin evlerine isabet etmesi sonucunda yaşamını
yitiren Behiye Erener'in 10 yaşındaki çocuğu Baran Erener'in, dün kalbinin üst kısmına isabet eden
şarapnel parçasıyla yaralandığı öğrenildi. Erener'in ilk önce Silopi Devlet Hastanesi'ne buradan da Dicle
Üniversitesi Çocuk Kalp Hastalıkları Bölümü'ne sevk edildiği öğrenildi. Burada tedavi altına alınan
Erener'in ameliyata alındığı belirtildi.
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9 Nisan 2016’da, Elazığ’da bekletilen cenazelerden Azat Kaya’nın (22) cenazesi ailesi tarafından teşhis
edildi.
10 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin’de güvenlik güçlerinin tüm mahalleleri rastgele taradığı iddia edildi. Bu
sırada çatışmaların yoğun olmadığı Gırnavas Mahallesi’nde S.A. adlı çocuk, evinde bulunduğu sırada
isabet eden kurşunla yaralandı. 14 yaşındaki S.A. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
10 Nisan 2016’da, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi’ne Akrep tipi zırhlı araçla giren
polisler, hiçbir olay yokken mahalleyi rastgele taradığı iddia edildi. Polisin açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki
E.Y. boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Aynı yaştaki B.B. ise ayağından yaralandı. E.Y
yurttaşlar tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, B.B.'nin ise yaralandığı yerde polisler
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın duyulması üzerine olay yerine akın eden mahalleliye
saldırıya geçen polislere gençler molotofkokteyli ve taşlar ile karşılık verirken ismi öğrenilemeyen 3
çocuğun daha ayaklarına ve bellerine isabet eden kurşunlar ile yaralandığı öğrenildi.
11 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatışmaların yaşanmadığı Yeni Mahalle'de 10 Nisan
günü akşam saatlerinde devriye gezen zırhlı araçların etrafı rastgele taraması sonucu evinin
penceresinden giren kurşunun koluna isabet etmesiyle yaralanan Diri Özses (54) adlı kadın, tedavisinin
ardından İlçe Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.
13 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mensure İlhan, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim Aziz İlhan, 25 Aralık 2015 tarihinde Dabanoğlu mahallesinde ölü olarak bulundu. Eşim 3
gün sokakta kadı. Kimse bizlere haber vermedi. Daha sonra aldığımız duyuma göre polisler mahallede
eşimin cenazesini alarak Araştırma Hastanesine götürmüşler. Araştırma Hastanesinde 12 gün kaldı. Biz
aile olarak birçok yerde aradık. 15 gün sonra hastaneden halamın oğlunu aradılar. Kardeşleri onu teşhis
ettiler. Kardeşi yetkililerden sorunca, keskin nişancılar tarafından vurulduğunu ve vücudunda 2 kurşun
tespit edildiğini söylediler. Raporda keskin nişancılar dedikleri polistir. Bizde cenazemizi alarak defin ettik.
Bu konuda sizden destek talebinde bulunmanızı istiyoruz.”
18 Nisan 2016’da, Van Merkez İpekyolu ilçesi, Hacıbekir mahallesinde bulunan Van Gölü Endüstri Meslek
lisesi yakınında çıkan çatışmada 2 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralanan polislerden Abdullah Delibaş,
kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından mahalledeki özel harekat
polisleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. Baskında polis tarafından açılan ateş sonucu Remziye Bor
isimli 7 aylık hamile kadın, göğsüne ve boynuna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan
Bor, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bor’un eşi İslam Bor ise gözaltına alındı. Bor ile konuşan Avukat Necmettin Çoruh ise, şunları
belirtti:"Polislerin kendisine iki el ateş açtığını, hamile olduğunu söylemesine rağmen yerdeyken boynuna
bir el daha ateş açıldığını söyledi." Bor’un 7 buçuk aylık olan bebeği Neval 25 Nisan 2016 tarihinde,
sezaryenle alındı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutularak
tedavisine devam edilen Bor, 17 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.
20 Nisan 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 bodrum katında mahsur kalanlardan biri olan ve 13 Şubat
2016’da Gaziantep’e getirilen daha sonra da 28 Şubat 2016’da defnedilen cenazenin Mem û Zin Kültür
Sanat Merkezi çalışanı Gülistan Üstün’e ait olduğu DNA eşleşmesi sonucu öğrenildi.
22 Nisan 2016’da, Elazığ’da bekletilen cenazelerden Yusuf Yürümeyen, Erhan Keskin, Erdal Tekin ve
Welat Bilen cenazeleri DNA testi sonucu ile teşhis edildi.
27 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3
bodrum katında mahsur kalanlardan biri olan ve Şanlıurfa’ya getirildikten sonra defnedilen cenazenin
Zeliha Başkurt’a ait olduğu DNA eşleşmesi sonucu öğrenildi. DNA eşleşmeleri tamamlanan cenazelerden
2’sinin de İbrahim Temel’e (23) ve Erdal Kar’a ait olduğu da yine 27 Nisan 2016’da öğrenildi.

59

27 Nisan 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde operasyonların sürdüğü dönemde öldürülen ve kimliği
belirlenemediği için Mardin’de defnedilen bir cenazenin DNA eşleşmesi sonucu Müslüm Akgöbek’e ait
olduğu öğrenildi.
27 Nisan 2016’da güvenlik güçlerinin Sur’dan bir cenaze daha çıkardıkları ve cenazenin Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.
29 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3
bodrum katında mahsur kalarak ölenlerden Servet Çurak ve Rêber Çelik’in cenazeleri DNA eşleşmesinin
tamamlanması sonucu ailelerine teslim edildi.
1 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. Sokak'ta özel
harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod isimli HPG militanı Mahmut
Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına
iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı
belirtildi. Adil Gür'ün küçük yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi
gözümüzün önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün de
ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür yaralı halde
gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci şekilde darp edilerek gözaltına
alındı.
1 Mayıs 2016’da, Taksim Meydanı’ndaki yasak nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bekleyen bir TOMA
kavşakta manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Nail Mavuş’u (57) ezerek öldürdü.
10 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’da polis ekiplerinin şehir girişinde “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir
araca ateş açması sonucu araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ölen kişinin PKK militanı Cüneyt
Aydar (29) olduğu ileri sürüldü.
10 Mayıs 2016’da Sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3
bodrum katında mahsur kalarak ölenlerden Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Asya Yüksel’in cenazesi teşhis
edildi.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 6 Nisan günü ilan edilen 'sokağa çıkma yasağı' sırasında
evine top mermisi isabet etmesi sonucu ağır yaralan Ebuzettin Tan, yoğun bakım üniversitesinde
tedavisinin sürdüğü hastanede bitkisel hayata girdiği öğrenildi.
13 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde polis ekiplerinin Kızıltepe yolunda “dur” ihtarına
uymadığı gerekçesiyle 2 motosiklete ateş açması sonucu adları öğrenilemeyen ve Suriyeli oldukları
belirtilen 4 kişi öldü. Polis ekiplerinin motosikletlerde bomba düzeneği ve patlayıcı buldukları iddia edildi.
13 Mayıs 2016’da ve 15 Mayıs 2016’da güvenlik güçlerinin Sur’dan 2 ayrı cenaze daha çıkardıkları ve
cenazelerin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.
15 Mayıs 2016’da gece boyu süren çatışmalar sırasında Şırnak Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan
sanayi bölgesindeki çadırların kurulu olduğu alana şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle kolundan
yaralanan Ali Sümbül (22) bölgeye ambulans gönderilmemesi üzerine kay kaybından yaşamını yitirdi.
Bombardıman nedeniyle 1 kadının da ayağından yaralandığı ve sabah hastaneye kaldırılabildiği bildirildi.
15 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde düzenlenen bir eyleme polisin
müdahale etmesi sonucu çıkan çatışma esnasında evinin balkonunda bulunan Pınar Gemsiz vurularak
ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pınar Gemsiz yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları Pınar Gemsiz’in
ölümüne neden olan silahın “S84” yazılı zırhlı araçtan ateşlendiğini ileri sürdü.
16 Mayıs 2016’da, 24 saatlik sokağa çıkma yasağının 22 Nisan 2016’da operasyonların 18. gününde sona
erdirildiği Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 6 Nisan 2016’da başına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan
Abuzeyit Tan tedavi gördüğü Batman’da yaşamını yitirdi.
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17 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 bodrum katında mahsur kalarak ölenlerden Aydın Ertürk’ün
cenazesi teşhis edildi.
18 Mayıs 2016’da, İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde sivil kıyafetli bir polisin kendisiyle tartışan ve kavga
çıkaran 2 kişiye beylik silahıyla ateş açması sonucu ailesinin Suriye’den geldiği öğrenilen 1 çocuk
yaşamını yitirdi, kavgaya karışan 2 kişi de yaralandı.
20 Mayıs 2016’da Sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde
çıkan çatışmalarda ölen ve Yafes Mahallesi’nde defnedilen Ferhat Erçiçek’in/Özlüer’in DNA eşleşmesi
tamamlandı ve cenaze ailesine teslim edildi.
21 Mayıs 2016’da Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde O.T. (17) adlı çocuğun, bir gruba müdahale eden polis
ekibinin havaya açtığı ateş sonucu koluna isabet eden kurşunla yaralandığı iddia edildi.
22 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyüne baskın düzenleyen askerler, Sami
Kaplan (28) isimli yurttaşı katletti. Olayı anlatan görgü tanıkları, köyün 150 metre aşağısında bulunan
araziye koyunlarını götürdükten sonra geri dönen Sami Kaplan ve Yakup Onay'ın köy girişinde askerler
tarafından tarandığını, ardından da köye baskın yapıldığını söyledi. İsmini vermek istemeyen bir görgü
tanığı, olay ile ilgili şunları anlattı: "Köyün hemen aşağısında Sami ve Yakup köye varmak üzereydiler.
Zaten üzerlerinde ise sivil kıyafetleri ne kadar da uzak olsa belliydi. Ellerinde silah yoktu. Birden onlara
birçok noktadan ateş açtı askerler. Ondan sonra da zaten köyün içi askerler doldu. Askerler 'sokağa çıkma
yasağı' var anonsları yaparak herkesi zorla evine soktu. Kimseyi olay yerine yaklaştırmadılar." Kardeşinin
cenazesini teşhis etmek için 34. Hudut Tümen Komutanlığı'na giden ağabeyi Fehmi Kaplan ise, askerlerin
kardeşini "sarı mekap" giydiği için taradıklarını itiraf etti. Teşhis işlemi için gittiği karakolda görevli rütbeli
askere, "Kardeşim sivildi, neden vurdunuz?" diyerek tepki göstermesi üzerine, rütbeli asker "Kardeşin sarı
mekap giymişti, PKK'lı sandık. Sivil olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yanıt verdi.
24 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Cizre yolu üzerinde bulunan Xezaye Köyü yakınlarında bir
araç içerisinde bulunan 3 kişinin polisler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Gün içerisinde olayın
meydana geldiği yol mayın olduğu gerekçesiyle kapatılmıştı. Bazı ulusal yayın organları 3 kişinin
araçlarının içinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle öldüğünü iddia ederken bazısı da çıkan çatışma
sonucu öldürülen 3 kişinin PKK militanı olduğunu ileri sürdü.
27 Mayıs 2016’da, Bingöl’ün Genç İlçesi’nde Diyarbakır yolu üzerinde yol kontrolü yapan Abalı Jandarma
Karakolu’nda görevli jandarma ekibinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir araca ateş açması sonucu
araçta bulunan Deniz Önkol, Giyas Önkol ve Abdulvahap Özek yaralandı. Yaralılardan Giyas Önkol
tedavisinin devam ettiği hastaneden alınarak 28 Mayıs 2016’da tutuklandı.
29 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde yaşayan ve sınır ticareti yapan
köylülerin daha önce 34 köylünün öldürüldüğü bölgede Gülyazı Alay Komutanlığı’ndan atılan havan
toplarıyla bombalanması sonucu Vedat Encü (16) yaşamını yitirdi, Yılmaz Encü (20), Siyar Encü (21), İ.
Encü (15) ve Ö. Encü (15) yaralandı. Yaralılardan Yılmaz Encü (20) 31 Mayıs günü yaşamını yitirdi.
7 Haziran 2016’da Sokağa çıkma yasağının ve operasyonların devam ettiği dönemde Sur’da çıkan
çatışmalarda ölen 2 kadın ve 1 erkeğe ait cenazeler kimliklerinin tespit edilememesi üzerine kimsesizler
mezarlığına defnedildi.
7 Haziran 2016’da Silopi’de Habur Sınır Kapısı’nda kurulan geçici Adlî Tıp Kurumu’ndan alınan kimlik
tespiti yapılamayan 2 cenaze de defnedildi.
8 Haziran 2016’da Şırnak’ta da kimlik teşhisi beklenen 2 cenaze polisler tarafından defnedildi.
12 Haziran 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 3 bodrum katında mahsur kalarak ölenlerden Cemal
Uyğur’un cenazesi teşhis edildi.
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10 Haziran 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir eve düzenlenen baskının
ardından çıkan çatışmada 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden birinin Vekil Atabay olduğu belirlendi.
11 Haziran 2016’da Operasyonların sona erdiği fakat sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam
ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Alibey Mahallesi’nde zırhlı aracın ezdiği Bünyamin Bayram (6) öldü.
13 Haziran 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Sebze Hali Kavşağı'nda bir kamyonet özel
harekat polisleri tarafından tarandı. Kent merkezinde takibe alındığı belirtilen araçta bulunan 3 kişi özel
harekat polisleri tarafından öldürülürken, araçta bulunan Naci Acar isimli kişi ile bir özel harekat polisi de
yaralandı. Ölen 3 kişiden birinin 3 kişiden DBP Edremit İlçe Örgütü Yöneticisi Ahmet Demirağaç olduğu
öğrenildi, Demirağaç 14 Haziran da toprağa verildi.
13 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Şah Mahallesi’nde Hüseyin Turhan (28) isimli yurttaş
ile eşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşinin şikayeti üzerine evi basan polisler, Turhan’ı
gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Turhan’ın,
sağlık kontrolü için Cizîr Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı
araca bindirilen Turhan, bu sırada araçtan açılan ateş sonucu tarandı. Gözü, karın bölgesi ve ayağına
kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Turhan, Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale
ardından Diyarbakır iline sevk edildi. Turhan’ın yaralanmasına ilişkin hastanede bulunan polislerden bilgi
almak isteyen ailesine, “Keleşi kilitlemeyi unuttuk, yanlışlıkla oldu” bilgisi verildi. Dicle Üniversitesi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan ve karnına isabet eden kurşunun
çıkarılması için ameliyata alınan Turhan'ın bağırsaklarının bir kısmı alınırken, gözüne ve kalçasına isabet
eden parçaların çıkarılması için ameliyata girmesi bekleniyor. Hayati tehlikeyi atlatan Turhan, isabet eden
kurşun parçası nedeniyle sol gözünü kaybetti.
22 Haziran 2016’da, Bitlis'in Tatvan ilçesi kent girişinde bulunan polis kontrol noktasında bir aracın
taranması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Bitlis Valiliğinden yapılan ilk açıklamaya
göre ise Tatvan girişinde bulunan polis kontrol noktasına saldırı hazırlığı içinde olan PKK'li bir grup ile
polisler arasında çatışma çıktığı iddia edildi.
27 Haziran 2016’da, Yürüyüş Dergisi Muhabiri Ebru Yeşilırmak, Sultangazi'ye bağlı Gazi Mahallesi'nde
Baraj Yolu üzerinde özel bir araçla ilerlerken polisin açtığı belirtilen ateşle sırtından yaralandı. Yürüyüş
Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Yeşilırmak için çağrılan ambulansa da
polis ateş açtı. Ambulansı saatlerce bekleten polis, son olarak Yeşilırmak'ın sığındığı eve de baskın
düzenledi. Polis, ters kelepçe yaparak, zırhlı araçla hastaneye götürdü. Hastanede de muhabirimize hiçbir
sağlık çalışanı tarafından müdahale edilmesine izin verilmedi. Bu da muhabirimizin açıkça katledilmek
istendiğini gösteriyor" denildi.
27 Haziran 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Zawîte (Ormanlı) Köyü Awuşê mıntıkasında
askerlerin attığı obüs topunun hayvanlarının otlatan çobanların bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu
yaralanan 2 çobandan birisi yaşamını yitirdi. Öğlen saatlerinden koyunlarını otlatmak amacıyla Awuşê
bölgesine giden ve kuzen oldukları öğrenilen Serkan Ölmez (14) ve Erkan Ölmez (18) obüs topunun
patlaması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Erkan Ölmez (18) yaşamını yitirirken, Serkan Ölmez’in
Hakkari Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında çatışma bölgesine gitmek isteyen ancak
askerlerce durdurulan ve soyulup işkence edilen 50 kişiden Mevlüt Kocakaya ve Mehmet Şirin Kocakaya
öldürüldü. Köyde yaşayan yurttaşlardan alınan bilgilere göre, 4 kişinin daha askerlerce infaz edildiği ve
cenazeleri panzerlerin arkasına bağlanarak köyde gezdirildiği iddia edildi. Diğer yurttaşların askerler
tarafından gözaltına alındığı ve bir kısmının Licê'ye bir kısmının da Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi.
9 Temmuz 2016’da, Hakkâri’nin Çukurca ilçe girişinde bulunan 2. Jandarma Tugay Komutanlığı önünden
geçen Remzi Kanat isimli yurttaşın aracına bir havan mermisi isabet etti. Merminin patlaması sonucu
araçta bulunan 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
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10 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'ne baskın düzenleyen özel
hareket polislerinin bir kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların
da bulunduğu iki eve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında polislerin Zilan
Kurt isimli kadını öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların da
bulunduğu iki eve baskın düzenleyen özel harekat polisleri, infazın gerçekleştiği evde bulunan İrem (35)
Kezban (40), Sozdar (23 ) ve Aynur (25) Akdoğan ile 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Olay
sonrası gözaltına alınan Kezban Akdoğan ve İrem Akdoğan 12 Temmuz günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki
işlemlerinin ardından çocuklarla birlikte serbest bırakıldı. Gözaltında kalan Sozdar Akdoğan ve Aynur
Akdoğan ise akşam saatlerinde işlemlerinin bitmesi üzerine serbest bırakıldı.
15 Temmuz 2016’da Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde bulunan Caferi Sadık Sokak’ta bir binanın bodrumunda
mahsur kalan ve 30 Ocak 2016’da yaşamını yitirdiği öğrenilen ve cenazesi Derya Karahan ile karıştırılan
Sultan Irmak’ın (16) cenazesi, DNA eşleşmesinin sonuçlanması üzerine Silopi Kimsesizler Mezarlığı’ndan
ailesi tarafından alınarak Silvan’da defnedildi.
18 Temmuz 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nde, ot biçen çocuklarına
eşi ile birlikte kahvaltı götüren 55 yaşındaki Sürmi İnce adlı kadın asker tarafından vuruldu. Vurulan kadına
ilk müdahale eşi tarafından yapıldı. Kendi yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
İnce'nin burada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Eşi gözleri önünde katledilen Hasan İnce, "Karakol
başçavuşunun aralarında bulunduğu yaklaşık 7 ile 8 asker bizleri tanımasına rağmen taradılar. Yardım
talep ettik fakat araçlarına binip gittiler" dedi. Eş İnce, "Yol ile aramızdaki mesafe 15 ya da 20 metreydi.
Baktık yoldan 2 askeri araç geldi ve yanımızda durdu. Yaklaşık 7 ya da 8 kişiydiler. Yanlarında da karakol
başçavuşu olan soyadını bilmediğim Muharrem vardı. 'Hepiniz teröristsiniz' dedikten sonra askerlere
dönerek 'ateş' emrini verdi" sözleri olayı aktardı.
24 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önünde hareket halindeki kirpi
tipi zırhlı aracın çarpması sonucu Taha Kılıç (4) yaşamını yitirdi. Polis aracının torununa çarptığı anı gören
dede Abdulgafur Yıldız, torunun ezildiği yerin cadde değil ara sokak olduğunu belirterek, “Çocuğu bilerek
ezip geçtiler. Üstelik bir dönüp bakmadılar bile. Cadde olsa derdik kaza olmuş ama mümkün değil. Öyle
hızla geçiyorlar ki önündekini ezecek kadar gözleri dönmüş” dedi.
25 Temmuz 2016’da, Muş’un Bulanık ilçesi girişinde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir araç, ilçe girişindeki
arama noktasındaki özel harekat polisleri tarafından tarandı. Dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle tarandığı
iddia edilen aracın yanı sıra yol üzerinde bulunan farklı araçlar da polis kurşunlarının hedefi oldu. Araçların
taranması sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 5'i ağır 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Durumu ağır olan 5 kişi Muş Devlet Hastane'ne kaldırılırken, 5 yaralı da Bulanık Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Taranan araçtan şans eseri yaralı olarak kurtulan Enver Turan, arama kontrol noktasından
geçtikten sonra kendilerine ateş edildiğini belirterek, "Ateş etmemeleri için kaldırdığım elime dahi kurşun
sıktılar" dedi.
25 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde Batman karayolu üzerinde bulunan Malabadi
Jandarma Karakolu yakınlarında sivil bir araca jandarma ekiplerinin ateş açması sonucu Ferhat Teter (24)
vurularak yaralandı.
25 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde çıkan çatışmanın ardından
mahalleye operasyon başlatan askeri birliklerin Çulhacı Sokak’ta açtığı ateş sonucu vurulan Tahir Çaylak
yaşamını yitirdi.
2 Ağustos 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde Beşevler Mahallesi'ndeki evinin
bahçesine çıkan 75 yaşındaki Halil Fırat isimli yurttaş, panzerden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Evinin
bulunduğu bölgeye 600 metre uzaklıkta bulunan özel harekât noktasındaki panzerden açılan ateş sonucu
yaralanan Fırat, yakınları tarafından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 Ağustos 2016’da, Dersim’in Hozat ilçesi Dal Ören köyünde dün babasını imza atması için karakola
götüren Mesut İlkbahar’ın aracına karakola varmadan ateş açıldı. Açılan ateşin ardından yaralanan
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İlkbahar önce Xozat İlçe Hastanesine daha sonra da Dersim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlkbahar yaşamını yitirdi
5 Ağustos 2016’da, Mardin Nusaybin'de 134 gün süren sokağa çıkma yasağı boyunca 56 cenazenin
çıkarıldığı bilgisini veren MEYADER Mardin Şube Yöneticisi Şerif Çelik, yasaklı mahallelerde hala 20
cenazenin bulunduğunu belirterek, ceset kokusunun etrafa yayıldığını söyledi. Çelik, tel örgülerin sökülüp
cenazelerin alınması için halkı harekete geçmeye çağırdı.
7 Ağustos 2016’da, Yasağın kısmi olarak kaldırıldığı Nusaybin'in Kanika Mahallesi’nde tanınmayacak
halde bulunan 2 cenaze daha çıkarıldı.
10 Ağustos 2016’da Erzurum’da bir iş yerini basmak suçundan aranan Serkan K., kendisini takip eden
polis ekibinden kaçarken 5 polisi pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu vurularak
öldürüldü.
14 Ağustos 2016’da, Mardin Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan polis noktasına yönelik önceki
gün sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalarda, 4
polis ve ismi öğrenilemeyen 7 gencin yaşamını yitirdiği belirtilirken, çatışmanın yaşandığı Selahaddin
Eyyubi Mahallesi'nde bulunan görgü tanıkları, çatışma esnasında bir eve sığınan gençlerin polislerce
yakılarak infaz edildiğini iddia etti. Görgü tanıkları, bir grup gencin çatışarak Selahaddin Eyyubi Mahallesi
içine doğru çekildiğini ve Işık Çıkmaz Sokak'ta bulunan boş bir eve sığındığını aktardı. Sokakta
yaşananlara birebir tanık olan sokak esnafının anlatımlarına göre, sokağa giren polisler, herkese
saldırmaya başladı. Polisin kendilerine "Hepiniz teröristsiniz" diyerek, saldırdığını anlatan ismini vermek
istemeyen bir esnaf, polislerce darp edildiklerini anlattı. Çatışmada yer alan polislerin sonradan sokağa
gelen polis ekiplerine "Neden geç kaldınız? İlla biz öldükten sonra mı geleceksiniz?" dediğini ve yumruk
yumruğa kavga ettiklerini kaydeden esnaf, polisler arasında yaşanan kavgadan yararlanarak polisin
elinden kaçabildiklerini vurguladı. Sokağa giren polislerin bütün evlerin kapı ve pencerelerini kırarak arama
yaptığını söyleyen esnaf, polisin kimi evlerin kapılarını bomba ile patlattığını ve aramanın en az 2 saat
boyunca devam ettiğini aktardı. 'İki genç yakılarak infaz edildi' Polisin daha sonra gençlerin sığındığı evi
fark etmeleri üzerine buraya yöneldiğini anlatan mahalle sakinleri, evin bir odasının mısır saklanan bir
depo olarak kullanıldığını ve ilk etapta buranın polislerce ateşe verildiğini iddia etti. Mahalle sakinleri, bu
odada 2 gencin yakılarak infaz edildiğini belirtirken, evin banyosunda da 3 ya da 4 gencin bulunduğunu
polislerce buraya farklı bir gaz atıldığını dile getirdi. Evin banyosunda da şiddetli patlama sesinin
yükseldiğini aktaran mahalle sakinleri, buradaki gençlerin cenazelerinin daha sonra polislerce bir halatla
dışarı çekildiğini belirtti. Yaralı kadından hala haber alınamıyor Öte yandan çatışmada ağır yaralanan ve
polislerce işkence edilen kadından haber alınamıyor. Ağır yaralanan kadının kimliği hakkında bilgi
edinilemezken, görgü tanıkları, kadının zırhlı araçla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve hastane
önünde bir polisin "Bu kadını öldüreceğim" diyerek tehdit ettiğini aktarılmıştı. Yaralı kadının giriş kaydı
yapılmadan Nusaybin Devlet Hastanesi'nden alınarak götürüldüğü ortaya çıkmıştı.
14 Ağustos 2016’da, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bir araca "dur ihtarına"
uymadığı iddiasıyla polis tarafından ateş açıldı. Ateş açılan araçta bulunan bir genç yaralandı. Yaralanan
gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Araçta bulunan 1'i kadın 4 kişi ise gözaltına alındı.
18 Ağustos 2016 tarihinde Muş iline bağlı Sunay Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Caddesi'ndeki
Barutçu Apartmanı'na özel harekât polisleri tarafından zırhlı araçlarla baskın düzenlendi. Elazığ
Üniversitesi öğrencisi olan Kübra Barutçu'nun hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle düzenlenen
baskında ev didik didik arandı. Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan kızı Barutçu ile birlikte gitmek
isteyen anne Melahat Barutçu ile polisler arasında yaşanan tartışmada sırasında, polisin silahının ateş
aldığı iddia edildi. Barutçu göğsünden yaralandı. Barutçu, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
21 Ağustos 2016’da Bitlis’in Tatik Beldesi’nde Yolalan Jandarma Karakolu’nun önünden geçen araca “dur”
ihtarına uymadığı iddiasıyla askerlerin ateş açması sonucu soyadı öğrenilemeyen Reyhan adlı kadın öldü,
İrfan Karaman ve Hacı İrfan da ağır yaralandı.
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28 Ağustos 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen özel
harekât timlerinin ateş açması sonucu bir başka evin bahçesinde oturan Mustafa Duman (17) başından
vurularak ağır yaralandı. Olayın görgü tanığı Sarye Duman, polis ekiplerinin yeğenini hedef gözeterek
vurduğunu ileri sürdü. Baskın düzenlenen evde bulunan 2 kişinin de çıkan çatışma nedeniyle yaralandığı
iddia edildi. Mustafa Duman (17) 6 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
6 Eylül 2016’da Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Naciye Özdemir
(71), zırhlı bir polis aracının çarptıktan sonra bir süre sürüklemesi sonucu yaşamını yitirdi.
12 Eylül 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde Ahmedê Xanê Parkı yakınlarında yol kontrolü yapan
özel harekât polislerinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir araca ateş açmaları sonucu araçta bulunan
Caner Tayfur (20) vurularak ağır yaralandı.
12 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Ribehiyê Köyü’nde bir eve baskın düzenleyen özel harekât
polislerinin evde bulunanlara ateş açması sonucu YJA STAR militanı olduğu belirtilen 2 kadın öldürüldü.
Öldürülenlerin Sadiye Aygün ve Şilan Yıldırım (Ronahî Amara) olduğu belirlendi. Görgü tanıkları olay
yerinde çatışma olmadığını 6 evin olduğu mezraya gelen güvenlik güçlerinin doğrudan o eve ateş
ettiklerini anlattılar.
15 Eylül 2016’da Ablukanın 6 mahallesinde devam ettiği Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde söz konusu 6
mahalleden biri olan Yenişehir Mahallesi’ndeki evinden eşyalarını çıkartmak isteyen ev sahibi Mehmet
Sait Malak (48), meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdi.
19 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Dûrê Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan Durak
Jandarma Karakolu’nda görevli askerlerin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir araca ateş açmaları
sonucu araçta bulunan Sadık Bahadır, Seyfettin Kılıçoğlu ve Ziyap Özer isimli 3 sivil vurularak yaralandı.
Yaralılardan Ziyap Özer’in durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.
19 Eylül 2016 tarihinde Tunceli ili Munzur Vadisi'nde başlatılan askeri operasyon sırasında sivil bir
minibüse askerler tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, Ersin Demir isimli yurttaş yaşamını yitirdi.
Ersin Demir’in babası Haydar Demir konu ili ilgili şunları anlattı: “Oğlum Ersin Demir yaşadığımız köy olan
Düzpelit köyü minibüsünü kullanıyordu. Ersin sabah evden çıktı. Akşam gelmeyince cep telefonunu
aradık. Telefonu kapalıydı. Ertesi sabah Karşılar jandarma karakolundan arayarak, gelip arabamızı
almamızı istediler. Karakola gittiğimizde oğlumun öldürülmüş olduğunu öğrendim.”
6 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dêlezê köyündeki Kısıklı
Jandarma Karakolu'na HPG'liler sabah saatlerinde havan ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.
Saldırının ardından karakoldaki askerler köyün etrafını rastgele tarayarak, havan attı. Askerler tarafından
yapılan havanlı saldırıda, koyunları aşılamak için köyde bulunan baytar Bişar Özdemir yaralandı.
4 Ekim 2016’da, Bitlis HDP İl Eşbaşkan Vekili Ercan Güzelkaya'dan alınan bilgilere göre, kent merkezine
bağlı Herde (Çobansuyu) köyü çevresi akşam saatlerinde savaş uçakları tarafından bombalandı. Yapılan
bombardıman sırasında, köyün yaklaşık 500 metre ilerisindeki bahçelerinde bulunan köy sakinlerinden
Radife Erdemir isimli bir kadın bombardımanda yaşamını yitirdi. Bombardımandan yaralı olarak kurtulan
Abdulbaki Bizans, yakınları ve diğer köy sakinleri tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi
altına alındı.
9 Ekim 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde zırhlı polis aracından dükkânlarının önünde oturanlara
ateş açılması sonucu Serhat Buldan (16), Nejdet İşözü (27), Aydın Tümen ile Rahmi Safhal vurularak
yaşamını yitirdi. Açılan ateş sonucu 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis yetkilileri aracın tepesinde
bulunan silahın teknik bir arazı sonucu ateş aldığını iddia ettiler. Başlatılan soruşturma kapsamında ise
İ.M. adlı polis tutuklandı.
22 Eylül 2016’da Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde polisin açtığı ateş sonucu kimliği belirlenemeyen bir kişi
yaşamını yitirdi.
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6 Ekim 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenleyen
özel harekât polisleri evde bulunan YPS üyesi Ömer Yamaç (Reber Agit) ve Zafer Adıyaman (Alişer Gel) 2
kişiyi öldürdü.
11 Ekim 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Dağkapı Mahallesi’nde bulunan bir eve özel harekât polislerinin
operasyon düzenlemesi üzerine evdeki kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi öldürüldü.
24 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Cizre İlçesine bağlı Nuh mahallesinde devriye gezen zırhlı polis aracı sokakta
oynayan 5 yaşındaki Hakan Sarak çocuğu ezerek katletti. Ailesi tarafından ağır yaralanan Sarak’ı Cizre
Devlet Hasta hanesine kaldırdı. Oradan da Batman Devlet Hastanesine sevk edilen Sarak, yolda yaşamını
yitirdi. Sarak’ın cenazesi otopsi için tekrar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarak ailesi polislere “Niye
çocuğumuzu öldürdünüz?” diye tepki göstermesine polislerin “Siz çocuğunuzu caddeye bırakırsanız biz de
öldürürüz” diye yanıt verdiği belirtildi.
25 Ekim 2016’da, Van'da 27 Eylül akşamı Gürpınar ilçesinden Başkale ilçesine bağlı Saçax köyündeki
evine giderken "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisler tarafından aracı taranan İyeç Çakır (25),
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başından vurulan ve 28 gündür Lokman Hekim Hastanesi
yoğun bakım servisinde tutulan Çakır, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Çakır’ın Elbak’ta
defnedileceği öğrenildi.
29 Ekim 2016’da, Mersin'in Demirtaş Mahallesi'nde bulunan halk pazarının kurulduğu cadde üzerindeki
Mehmet Dilan adlı yurttaşın evine mahalle polisler tarafından ses bombası atıldı. Hiçbir olayın olmadığı
mahallede akrep tipi zırhlı araçtan eve ses bombası atan polis olay yerinden hızla uzaklaştı. Atılan ses
bombası evin salonuna düştü. Şans eseri salonda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken,
salonda bulunan halı yandı. Duruma tepki gösteren ev sakinleri uzun bir süredir polisin sebepsiz yere
mahallede bulunan evlerin içine ses bombası attığını söyledi
9 Kasım 2016’da, Van'ın Edremit İlçesine bağlı Şabaniye Mahallesinde akşam saatlerinde HDP
milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden gruba polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Umut
Gürkan ve elinden vurulan Erhan Sönmez (16) tedavi için hastaneye yatırıldı.
17 Kasım 2016’da, İzmir Bergama'da kablo hırsızlığı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kaçmaya
çalıştığı iddiasıyla Tufan Pancar adlı kişiye ateş açtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kafasından
vurulan Pancar’ı ambulansla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan
Tufan Pancar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
18 Kasım 2016’da, Van’ın Erciş ilçesindeki Çelibibağı Mahallesi’nde gece saat 03.00 sularında mahalleye
giren asker ve polis Atmana ailesinin evinin etrafını sararak “Evde PKK’liler var” iddiasıyla ateş açmaya
başladı. Bir süre sonra yanan eve kimseyi yaklaştırmayan devlet güçleri, olay bölgesine gelerek müdahale
etmeye çalışan Ahmet Ataman’ın akrabaları Halit Ataman, Ömer Ataman, Suphi Ataman ve Kamuran
Yiğit’i darp ederek gözaltına aldı. İçeride kardeşi Ahmet Ataman ve kardeşinin eşi Hediye Ataman’ın
bulunduğunu aktaran Nurettin Ataman, sabah saatlerinde kepçelerle yıkılan evden Hediye Ataman’ın
yanmış cenazesinin çıkarıldığını söyledi.
22 Kasım 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak’ta yürüyen bir kadın,
Hyundai marka siyah camlı araçtan açılan ateş sonucu vuruldu. Kadın yere düştükten sonra 4 el daha
ateş edildi. İbrahim adlı bir çocuk ise, kadının fotoğrafını çektiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına
alındı.
3 Aralık 2016’da, Urfa Viranşehir'de bir evi basan polisler gözaltına aldıkları 2'si kadın 4 kişiyi ters
kelepçeleyip infaz etti. Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir eve yönelik
operasyonda yakalanıp ters kelepçe vurulduktan sonra infaz edilen 2’si kadın 4 kişinden birinin evin sahibi
olan Erol Özgezer olduğu öğrenildi..
17 Aralık 2016’da, Şırnak’ta akşam saat 18.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Merkez Mezarlığı
yönünden evine doğru giden bir kişinin yapılan bir ihbar üzerine zırhlı araçlarla önü kesildi. Zırhlı araçlarca
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önü kesilen kişinin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şırnak Valiliği dün olayla ilgili yaptığı
açıklamada, bu kişinin çatışmada öldürüldüğünü ve “örgüt mensubu” olduğunu belirtti. Yapılan aramada
bir adet el yapımı bomba düzeneği ele geçirildiği belirtilen aynı açıklamada, kaçan bir “örgüt mensubunun”
da yakalanması için operasyonun devam ettiği kaydedildi. Ancak kent merkezinde öldürülen kişinin Şırnak
Belediyesi çalışanı Şehmus Uğur olduğu Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinci sınıf
öğrencisi olduğu öğrenildi.
I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
1 Temmuz 2016 tarihinde Ağrı ilinde, eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan S.T isimli kadın
ve ailesi, köy korucusu olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.T. annesi, babası ve kardeşleriyle
birlikte akraba ziyaretinden döndükleri sırada, evin bahçesinde köy koruculuğu yapan eşi A.T. tarafından
kalaşnikofla saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu, S.T.’nin babası ağır yaralanarak, olay yerinde yaşamını
yitirdi. Olay yerinden kaçan köy korucusu A.T. aynı gece saklandığı Gazi mahallesinde yakalandı.
Gözaltına alınan köy korucusu A.T., emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece
‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.
3 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Karpuzlu (Herti) köyünde yaşanan su kesintisini
gidermek amacıyla köyün yukarısında bulunan su deposuna araçla gitmek isteyen köy imamı Hilmi Ekmen
ve İlhami İpek, yol kenarında nöbet tutan korucularca tarandı. Üçdamlar (Kêncer) köyü yakınlarında
yaşanan saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerinden kurşun alan Ekmen ve İpek, köy sakinlerince Lice Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar
13 Ocak 2016’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde sınır hattında, Serekaniyê’den Türkiye’ye geçmek
isteyen Rojavalılar’a askerlerin ateş açması sonucu Emar Mihemed Baqir (29) yaşamını yitirdi, Ednan ElHewas (17) da yaralandı.
23 Ocak 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’ndan Türkiye’ye geçmek istediği belirtilen Elî
Xelşîko (20) askerlerin ateş açması sonucu vurularak öldürüldü.
24 Ocak 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’na bağlı Cindirêsê kentinde yaşayan Kanîwar
Hesen Kolîn (21) sınırda nöbet tutan askerlerin açtıkları ateş sonucu vurularak yaralandı.
27 Ocak 2016’da Rojava’nın Dirbêsiyê Kenti’ne bağlı El-Eradê Köyü’nden çocuklarıyla beraber Mardin’in
Nusaybin İlçesi’ne geçmek isteyen Sara Xemiş (30) askerlerin ateş açması sonucu vurularak öldürüldü.
5 Şubat 2016’da Rojava’dan Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne geçmeye çalışan Ahmed Ubeyd (27) “dur”
ihtarına uymadığı iddiasıyla askerlerin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü.
5 Şubat 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’nda yaşayan ve adı öğrenilemeyen 9-10
yaşarındaki bir kız çocuğu sınıra yaklaştığı gerekçesiyle askerlerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
5 Şubat 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’nda yaşayan Emel El-Şêx (10) ile Endan
Hemze (36) “sınırı geçmek istedikleri” iddiasıyla askerlerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
7 Şubat 2016 tarihinde, iç savaş nedeniyle Suriye'nin Şam ve Hama kentlerinden yola çıkan bir grup
mültecinin, Rojava'nın Çilaxa bölgesinden Türkiye tarafına geçmeye çalıştıkları sırada zırhlı araçlardan
açılan ateş sonucu, Süheyp Atıf (2), bir kadının ve 5 kişi olmak üzere toplam 7 mülteci yaşamını yitirdi.
14 Şubat 2016 tarihinde, TSK tarafından, Rojava bölgesinde bulunan Ezaz kırsalına obüs atışlarıyla
bombardıman yapıldı. ANHA’nın geçtiği habere göre, Bombardıman sonucunda Meryemîn köyünde
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Fatme Qasim ve köye göç eden ismi öğrenilemeyen bir yurttaş yaşamını yitirdi. Aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu onlarca kişi ise yaralandı. Yaralanan bazı yurttaşların isimleri şöyle: Ebîr Elî (12
), Sebhe Ehmed (4), Mihemed Qasim El-Umer (12), Fuad Hisên (30), Gemra Hec Îbrahîm (50),
Ebdilhenan Xilêf El-Himêdî (43).
8 Mart 2016’da Kilis’te kent merkezindeki 4 mahalleye Suriye’den IŞİD’in attığı roket mermilerinin düşmesi
sonucu Sıdıka Mavzer (54) ile Mert Özkan (4) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
3 Nisan 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçe sınırında bulunan Rojava’nın Qamişlo’da kentinde yaşayan ve 27
Mart 2016’da Nusaybin’deki çatışmalar sırasında seken kurşunlardan biriyle yaralanan Abdulsetar Cibara
(16) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
7 Nisan 2016’da, Sabah saatlerinde Kilis kent merkezindeki bir okulun yanına düşen 2 katyuşa olduğu
belirtilen roket, 2 yurttaşın yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, roketlerin düştüğü
bölge güvenlik çemberine alındı.
7 Nisan 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçe sınır komşusu olan Rojava'nın Qamişlo kentine doğru Türk
askerleri tarafından açılan ateşte bir kadın yaralandı. Sınırdan açılan ateş sırasında kent merkezinde
bulunan 36 yaşındaki Fatima Cimea Fetûş, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.
11 Nisan 2016’da, Kilis'te Suriye'den atılan roket kent merkezine düştü. Roketin atıldığı yerin tespit
edildiğinin aktarılmasından sonra TSK'nın obüslerle saldırının yapıldığı yeri vurduğu bildirildi. Ayrıca
roketlerin düştüğü Kilis'te 12 kişinin yaralandığı belirtilirken, roketlerin IŞİD mevzilerinden atıldığı ifade
edildi.
18 Nisan 2016’da Kilis’e kent merkezine Suriye’den IŞİD’in attığı roket mermilerinin düşmesi sonucu 4’ü
çocuk 5 Suriyeli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. (Kiliste 6 sı Suriye uyruklu olmak üzere toplam 17 kişi
yaşamını yitirdi.)
19 Nisan 2016’da Kobane’den Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne geçmeye çalışan 2 kişiye sınır nöbeti tutan
askerlerin ateş açması sonucu Hîto Salih (40) yaşamını yitirdi, Mihemed Reşîd Xelîl de ağır yaralandı.
7 Mayıs 2016’da Rojava’nın Merkabe Köyü’nden Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi üzerinden Türkiye’ye
geçmek isteyen gruba sınır nöbeti tutan askerlerin ateş açması sonucu Gul Mihemed Temo (40) ile
Mıstefa Mihemed (22) yaşamını yitirdi, Ebdulgani El Eli (29) ise ağır yaralandı.
16 Mayıs 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde sınıra yerleştirilen tankların Rojava’nın Qamişlo Kenti’ne
top atışı yapması sonucu mermilerin isabet ettiği bölgede Fida Mihemed Elî (20) adlı kadın öldü, E.M. Elî
(14) adlı çocuk ile babası Mihemed Ehmed Elî (50) yaralandı.
4 Haziran 2016 tarihinde, ANHA’da yer alan habere göre, 16 yaşındaki Cemîl Qehreman isimli Rojavalı bir
çocuk, Rojava sınırında Türk askerlerinin açtığı ateş sonucu vurularak ağır yaralandı. Vurulduğu yerden
ancak 2 saat sonra alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtilen Qehreman’ın, tüm müdahalelere rağmen
kurtarılmayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.
19 Haziran 2016’da, TSK'nin, Türkmendağı'nın Hırbıt Couz bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalışan
Suriyeli sivillere ateş açtığı ve açılan ateş sonucunda 6'sı çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
21 Haziran 2016 tarihinde, Rakka’dan gelerek Türkiye sınırına geçmek isteyen bir gruba, Türkiye askerleri
tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Qutna Îbrahîm (70) ile kızı Nehla Ehmed (30) yaralandı.
Ayağından yaralan anne ile karnında yaralanan kızının Roj Hastanesi'nde götürülerek, tedavi altına
alındığı öğrenildi.
22 Haziran 2016’da, Serêkaniyê'nin batısında 21 Haziran akşam saatlerinde tarlalarında çalışan ve
koyunlarını otlatan 2 Arap gence Türk askeri tarafından ateş açıldı. Koyunlarının sınırına doğru kaçması
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üzerine sınır hattına yaklaşan Ehmed Mihemed Issa ve C.E isimli gençler Türk askerlerinin mermilerine
hedef oldu. Açılan ateş sonunu yaralanan gençler, çevrede bulunan köylüler tarafından hastaneye
kaldırıldı.
28 Haziran 2016 tarihinde, Rojava’dan Türkiye’ye geçmek isteyen çocuk ve kadınların bulunduğu bir
gruba, Türkiye askerleri tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu, 7 yaşında bir çocuk ile 7 kadın
yaşamını yitirdi. 14’ü çocuk olmak üzere 16 yurttaş ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerin ve yaralananların
isimleri öğrenilemedi.
29 Haziran 2016'da Kobanê'den Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne geçmeye çalışan Müslüm Osman Alaattin'in
askerlerin ateş açması sonucu öldüğü bildirildi.
4 Temmuz 2016’da, Bakurê Kürdistan'ın Kilis sınırına yakın Erfîn'in Şera ilçesine bağlı Şêlteilê köyüne
saldıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rojava'lı Mamo Hemo Hisên isimli Kürt gencini öldürdü. Akşam saat
21.10 dolaylarında gerçekleşen saldırıda sınır hattına konuşlanan Türk askerlerinin açtığı ateş ile
göğsünden yaralanan Hisên, tedavi gördüğü Efrîn Avrîn Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine
rağmen kurtarılamadı.
24 Temmuz 2016’da, Van’ın Elbak ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi’nde İran sınırına yakın bir noktada
koyunlarını otlatan Asker Yumuşak (35) isimli yurttaş, nereden açıldığı belli olmayan ateşle ağır yaralandı.
1 Ağustos 2016’da, Rojava'nın Qamişlo kentinden dün akşam Mardin Nusaybin ilçesine geçmek isteyen
Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı Nurullah Ekici (20) ile Van'ın Erciş ilçesi nüfuslu kayıtlı olduğu öğrenilen
Uğur isimli gençler, açılan ataş sonucu vurularak yaralandı. Yaralı olarak yakalanan gençlerden
ayağından ve karnından birer kurşunla yaralanan Uğur adlı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.Nurullah Ekici (20) isimli genç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi'ne konuldu. Ekici'nin tutuklanma gerekçesi öğrenilemedi.
1 Ağustos 2016’da Rojava’nın Serêkaniye kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne geçmek isteyen
Xelîl Dawûd Mihemed (25) adlı Rojavalı askerlerin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü.
9 Ağustos 2016’da, TSK, Kobanê'nin batısında yer alan Tilseriyê köyü yakınlarında Rojavalı bir yurttaşı
tarayarak öldürdüğü belirtildi.
2 Eylül 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Kilis yakınlarındaki Cerablus bölgesine
düzenlediği sınır ötesi operasyon devam ederken Kobanê sınırına yapımı devam eden duvara karşı
Kobanêlilerin sınırda başlattığı nöbet eylemine askeri ekiplerin gerçek mermili silahlar ve gaz bombalarıyla
müdahale etmesi sonucu Ehmed Cima (19) ve Bozan Heci (22) adlı 2 kişi öldü, 9 kişi açılan ateş ile 80 kişi
de atılan gaz bombası sonucu yaralandı.
5 Eylül 2016’da Rojava sınırının çeşitli noktalarında askerlerin Türkiye’ye geçmeye çalışan sivillere ateş
açması sonucu Ebid Ehmed El -Salih (40) ile kızı Rojîn (4), Hemze Fenû (24) ve adları öğrenilemeyen 2
çocuk ile 1 yetişkin yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
27 Eylül 2016’da, Hesekê’nin Neşwa Mahallesi'nde yaşayan Şaha Cedan adlı kadın, çocukları Xelef
Ehmed (4) ve Şehed Mecid Ehmed ile Serêkaniyê’nin 60 kilo metre güney batısında bulunan Nistel
köyünden sınırı geçmeye çalışırken, Türk askerlerinin saldırısına uğradı. Askerlerin açtığı ateş sonucu 2
çocuk yaşamını yitirirken, anneleri ağır yaralandı.
12 Ekim 2016’da Türkiye ve Rojava sınır hattında bulunan Serêkaniyê kentinin 30 kilometre doğusunda
yer alan sınır köyü Kesra'da, sınır hattına yakın bir noktada koyunlarını otlatan 13 yaşındaki Rojavalı
E.E.'yi, Türkiye askerleri tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. E.E, Qamişlo'da bulunan
Rehmê Hastanesinde tedavi altına alındı.
19 Ekim 2016’da, Osmaniye’nin Amanos Dağları eteğinde bulunan Selimiye ve Gebeli mahallelerine
Suriye'den atılan 3 havan mermisi 3 farklı evin bahçesine düştü. Düşen havan mermilerinin şarapnel
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parçalarının isabet ettiği anne ile çocuğu yaralandı. Yarılı anne ve çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi
altına alındı.
24 Ekim 2016’da, Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait F-16 savaş uçakları dün gece
saat 23.00 sıralarında Güney Kürdistan’ın Diyana kentinin Mêrgesor ilçesine bağlı Mawata köyünü
bombaladı. Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonucu balık tutmak için dereye giden ve burada ateş
yakan 3 sivil yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren sivillerin, Herbi Elî ve Mixdad Elî adlı kardeşler ile İmad
Mele Temir adlı yurttaş olduğu bildirildi.
28 Ekim 2016’da, Efrîn Kantonu sınırına konumlandırılan Türk askerlerinin kanton sınırlarını ihlal edip,
bölgedeki zeytinlik alandaki ağaçlık kesmesi üzerine 27 Ekim günü sınıra gelerek kesime karşı çıkan
Efrînli yurttaşların üzerine ateş açılmış, 3 kişi sıkılan kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı, buna rağmen
dünden bu yana Raco ilçesine bağlı Sorka köyü sınırında bu duruma direnişlerini sürdüren halkın üzerine
Türk askerleri tarafından bir kez daha ateş açıldı. Türk ordusuna bağlı askerlerin topraklarını girmesine
izin vermeyen yurttaşların üzerine biber gazları ve tazyikli su sıkılmasının ardından kurşun sıkıldı. Açılan
ateşte Izet Seydo Mîmî isimli Efrînli bir yurttaş omzundan vurularak yaralandı. Yaralanan kişi diğer
direnişçiler tarafından Avrin Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
I.4. Yargısız İnfaz Davaları
11 Ocak 2016’da Gezi Parkı eylemleri döneminde Ankara’da Ethem Sarısülük’ü öldüren tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında verilen hapis cezasının bozulması üzerine yeniden yargılamaya
başlandı. “Güvenlik” gerekçesiyle Ankara’dan gönderilen davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında bozma kararını okuyan ve taraf avukatları ile savcının taleplerini alan mahkeme
heyeti, Ahmet Şahbaz’ın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 4 Nisan 2016’ya erteledi.
12 Ocak 2016’da İzmir’in Bornova İlçesi’ndeki Kobanê eylemleri döneminde Ekrem Kaçeroğlu’nu linç
ederek öldüren tutuksuz 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, olay yeri görüntülerinin jandarma kriminal
laboratuvarı tarafından incelenmesine, eksik görüntülerin kurtarılmasına ve rapora göre keşfin daha sonra
yapılmasına karar verdi ve sanıkların tutuklanmaları taleplerini reddederek duruşmayı 13 Nisan 2016’ya
erteledi.
15 Ocak 2016’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldığı eylemde
yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in (22) ölümüne neden olan gaz bombası fişeğini atan tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Kuş’un (29) yargılanmasına Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Avukatların ve ailenin dışında kimsenin alınmadığı duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığın
tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı 19 Şubat 2016’ya erteledi.
15 Ocak 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1992-1996 yılları arasında JİTEM üyelerince işlenen
suçlara yönelik 4’ü asker 5’i geçici köy korucusu 9 kişi hakkında açılan davaya, Ankara 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. 22 kişinin gözaltında kaybedilmesi veya infaz edilmesiyle ilgili davanın
duruşmasında maktul avukatları, güven ilkesini zedeledikleri, sanıkları yargılanmasını engelledikleri ve
hukuka aykırı olarak dosyayı HSYK’ye gönderdikleri için mahkeme heyeti hakkında “reddi hâkim”
talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebin bir üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi amacıyla,
duruşmayı 27 Nisan 2016’ya erteledi.
18 Ocak 2016’da 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 açılan davada Mehmet Görkem Demirbaş’ın (19) ve Cengiz Aktaş’ın
yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada olay yerinde yapılan
keşfe dair bilirkişi raporunu okuyan ve taraf avukatlarının görüşünü alan mahkeme heyeti, duruşmayı 3
Mart 2016’ya erteledi.
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22 Ocak 2016’da, 19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş
Operasyonu” kapsamında yedi mahkûmun yaşamını yitirdiği Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul)
müdahaleyle ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında “cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı
madde bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları” suçlamalarıyla açılan dava sonuçlandı. Anadolu 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, savcının mütalaasına uyarak tüm sanıkların beraat
ettiğini açıkladı.
26 Ocak 2016’da, Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, Tilman Ekkehart Geske, Necati
Aydın ve Uğur Yüksel’in “misyonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan tazminat
davasında Malatya İdare Mahkemesi İçişleri Bakanlığı ve Malatya Valiliği’nin kusurlu olarak tazminat
ödemesine karar verdi. Malatya İdare Mahkemesi, öldürülen 3 kişinin ailesine yasal faizleriyle birlikte 800
bin ile 1 milyon TL arasında maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti.
26 Ocak 2016’da, Yargıtay 2. Ceza Dairesi Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi hakkında
hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilerek davanın Çağlayan (İstanbul) 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülmesine karar verdi.
2 Şubat 2016’da Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle
açılan ateş sonucu öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair tutuklu sanık polis memuru Fatih Yılmaz
hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan
verdiği 11 yıl 8 aylık hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulduğu öğrenildi. Cezanın
“taksirle insan öldürmek” suçundan verilmesini isteyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Fatih Yılmaz’ın da tahliye
edilmesini kararlaştırdı.
3 Şubat 2016’da İstanbul’da 7 Ağustos 2015’te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu’nu
tabancasıyla vurarak öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın yargılanmasına devam
edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanığın savunmasını alan mahkeme
heyeti, Celal Yılmaz’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
4 Şubat 2016’da Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Çayan Birben’in ölümüyle ilgili açılan
davada Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararını Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozması
üzerine sanık 4 polisin yargılanmasına devam edildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mütalaasını sunan savcı, İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni ve Tekin Ceyhan adlı 3 sanık polis memuru
için 6 yıla kadar hapis cezası talep ederken, Ercüment Küçükakça adlı sanık polis için de beraat kararı
verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.
Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis ekibinin
biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası Çayan Birben (31) kaldırıldığı Yalova Devlet
Hastanesi’nde 30 Mayıs 2012’de yaşamını yitirmişti. Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında Adli
Tıp Kurumu Çayan Birben’in ölümüne biber gazının neden olmuş olabileceğine dair 13 Şubat 2013’te
rapor vermişti. Olay günü Çayan Birben’e müdahale eden İbrahim Baltacı, Ercüment Küçükakça, Serhat
Ayhan Yeni ve Tekin Ceyhan adlı dört polis hakkında hazırlanan iddianameyi Yalova 3. Asliye Ceza
Mahkemesi, sanıkların Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları için iade etmişti.
4 Şubat 2016’da Ali İsmail Korkmaz’ın 2 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Sanayi Sokak’ta polisler ve siviller
tarafından linç edilmesine ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi usul
yönünden bozdu.
12 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, Cizre’de sokağa
çıkma yasağının devam etmesi nedeniyle yapılamadı ve 8 Nisan 2016’ya ertelendi.
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) elemanları tarafından 1995
yılında kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Hasan Ergul’un mezarı Abdülkadir Aygan’ın
itiraflarına dayanılarak Elazığ Kimsesizler Mezarlığı’nda 12 Nisan 2009’da bulunmuştu. Olayla ilgili
soruşturmayı yürüten Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyada şüpheli olarak adları geçen Cemal
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Temizöz ile geçici köy korucusu Koçero Saluci hakkında “delil olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı
vererek dosyayı kapattığı 13 Şubat 2016’da öğrenildi.
17 Şubat 2016’da İstanbul’da polisin evine düzenlediği baskında vurularak öldürülen Dilek Doğan’ın
ölümüne dair Yüksel Moğultay adlı polis hakkında “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”
suçundan açılan davaya başlandı. Sanık polis amiri için 26 yıl 6 aya kadar hapis cezasının istendiği
iddianameyi kabul eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde çevik kuvvet
polisleri duruşmayı takip etmeye gelenlere gaz bombasıyla saldırdı. Duruşmada ise Doğan ailesi ve
avukatlarının sanık polisin tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 20
Nisan 2016’ya erteledi.
19 Şubat 2016’da İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bağlı Okmeydanı Semti’nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur
Kurt’un ölümüyle ilgili sanık polis memuru Sezgin Korkmaz hakkında açılan davaya Çağlayan 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatlarının taleplerini dinleyen ve olay yerine ait
görüntülerin bir sonraki duruşmada izlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması
talebini reddederek duruşmayı 31 Mayıs 2016’ya erteledi.
19 Şubat 2016’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldığı eylemde
yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in (22) ölümüne neden olan gaz bombası fişeğini atan tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Kuş’un (29) yargılanmasına Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Avukatların ve ailenin dışında kimsenin alınmadığı ve savcının mütalaasını sunduğu duruşma sonunda
mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı 14 Mart 2016’ya erteledi.
29 Şubat 2016’da İstanbul’da 30 Eylül 2013’te uyuşturucu madde satıcısı oldukları iddia edilen kişilerin
açtığı ateş sonucu ölen Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili davaya devam edildi. 8’i tutuklu 35 sanığın
yargılandığı davanın Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde seyircisiz görülen duruşmayı mahkeme
heyeti, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan gelen CD’nin çözümü ve bazı tanıkların talimatla
ifadelerinin alınması için 21 Mart 2016’ya erteledi.
1 Mart 2016’da Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Vartinis (Altınova) Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te askerlerin
evlerini ateşe verilmesi sonucu Öğüt ailesinin 9 ferdi yanarak ölmesiyle ilgili 3 asker ile 1 polis hakkında
açılan dava Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme
heyeti, tüm sanıkların beraat ettiğini duyurdu.
2 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 2013 yılında kalekol inşaatlarına karşı yapılan eyleme askerin
ateş açması sonucu öldürülen Medeni Yıldırım’ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi. Bir askerin sanık
olduğu ve salona gelmeyerek telekonferans yoluyla ifade verdiği davanın Diyarbakır 7. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Yıldırım ailesinin avukatlarının savunmasını alan mahkeme heyeti
duruşmayı erteledi.
14 Mart 2016’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldığı eylemde
yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in (22) ölümüne neden olan gaz bombası fişeğini atan tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Kuş’un yargılanmasına Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Avukatların ve ailenin dışında kimsenin alınmadığı duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti,
Ahmet Kuş’a “kastın aşılması suretiyle öldürmek” suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Tutuklanmasına gerek görülmeyen Ahmet Kuş’a yurtdışına çıkış yasağı kondu.
14 Mart 2016’da Diyarbakır ve çevresinde JİTEM’in işlediği ifade edilen aralarında Musa Anter’in de
bulunduğu 26 cinayete dair 5’i firarî 16 kişi hakkında açılan JİTEM Davası’na dosyanın “güvenlik”
gerekçesiyle gönderildiği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada Kutlu Savaş,
Orhan Taşanlar ve Mehmet Eymür’ü tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamit Yıldırım’ın
tahliye talebinin reddedilmesine karar vererek, avukatların talebi doğrultusunda Veli Küçük’ün tanık olarak
dinlenmesi için duruşmayı 25 Nisan 2016’ya erteledi.
17 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 sivilin, bir askerin ve dönemin
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan davaya
dosyanın “güvenlik” gerekçesiyle gönderildiği İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya
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dosyanın tek sanığı olarak katılan Eşref Hatipoğlu ifadesinde “o dönem bugün devam eden operasyonlar
gibi görevinin gereğini yaptığını ve bu nedenle yargılandığını” belirtti. Müşteki avukatlarının sanığa
yönelttikleri soruların ardından Eşref Hatipoğlu’nun tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti,
duruşmayı 23 Haziran 2016’ya erteledi.
24 Mart 2016’da, 19 Aralık 2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş”
Operasyonu’nun, 12 tutuklu ve hükümlünün öldürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi’ne (İstanbul) yönelik
müdahaleyle ilgili olarak er ve rütbeli askerlerden oluşan 157 kişi hakkında “kasten insan öldürmek”
suçlamasıyla açılan davaya Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz
yargılanan 157 sanıktan Cemil Korkmaz, Vedat Ceylan, Hayrettin Çiftçi ile yaşamını kaybedenlerin
ailelerinin avukatları katıldı. Müşteki beyanlarını alan mahkeme heyeti, duruşma sonunda ifade vermeyen
8 sanık hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı 22 Eylül 2016’ya erteledi.
30 Mart 2016’da, Bingöl'de 17 Nisan 1999 yılında lise öğrencileri Mehmet Eliveren (19) ve yeğeni Yılmaz
Eliveren'i (17) katleden biri İlçe Emniyet Amiri 5 polis hakkında "müebbet hapis cezası" istemiyle açılan
dava, somut delillere rağmen "zaman aşımı" gerekçe gösterilerek kapatıldı.
8 Nisan 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu polis
Mehmet Emin Arslan’ın ifadesi yine telekonferans yoluyla alındı. Tutuksuz 4 polisi de aynı yöntemle
dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz polislerin tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 3 Haziran
2016’ya erteledi.
21 Nisan 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Ağustos 2015’te, polisleri taşıyan servise düzenlenen
saldırının ardından yol ve kimlik kontrolü yapan özel harekât timlerinin, ehliyeti olmadığı için “dur” ihtarına
uymadığı iddia edilen Mazlum Turan’ı (16) kullandığı araca ateş açarak öldürmesiyle ilgili tutuksuz bir polis
hakkında açılan davaya başlandı. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “kasten insan
öldürme” suçundan yargılanan sanık polis katılmadı. Mazlum Turan’ın ailesi adına savunma yapan
avukatların sanığın tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, bir dahaki duruşmada
sanık polisin hazır bulunmasına, olay yerinde keşif yapılmasına ve Mazlum Turan’ın içerisinde bulunduğu
aracın hız testinin yapılmasına karar vererek duruşmayı 23 Eylül 2016’ya erteledi.
21 Nisan 2016’da Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Çayan Birben’in ölümüyle ilgili açılan
davada Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararını Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozması
üzerine sanık Ercüment Küçükakça, İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni ve Tekin Ceyhan adlı 4 polisin
yargılanmasına devam edildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık avukatlarının
gelmemesi üzerine duruşma 23 Haziran 2016’ya ertelendi.
25 Nisan 2016’da Diyarbakır ve çevresinde JİTEM’in işlediği ifade edilen aralarında Musa Anter’in de
bulunduğu 26 cinayete dair 5’i firarî 16 kişi hakkında açılan JİTEM Davası’na dosyanın “güvenlik”
gerekçesiyle gönderildiği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada Orhan
Miroğlu’nu tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamit Yıldırım’ın tahliye talebinin
reddedilmesine karar vererek, mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan Veli Küçük’ün tanık olarak
dinlenmesi için duruşmayı 20 Haziran 2016’ya erteledi.
28 Nisan 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1992-1996 yılları arasında JİTEM üyelerince işlenen
suçlara yönelik 4’ü asker 5’i geçici köy korucusu 9 kişi hakkında açılan davaya, Ankara 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. 22 kişinin gözaltında kaybedilmesi veya infaz edilmesiyle ilgili davanın
duruşmasında sanıkların ifadelerinin alınmasına başlandı. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin
giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran 2016’ya erteledi.
11 Mayıs 2016’da, 25 Temmuz 2015’te İstanbul’un Bağcılar İlçesi’ndeki evine DHKP-C Soruşturması
kapsamında düzenlenen baskında vurularak öldürülen Günay Özarslan ölümüne ilişkin soruşturmada
takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Takipsizlik kararında, “emniyet mensupları, evdeki ahaliye ya da
polislerden birisine zarar verme ihtimaline binaen ateş ederek kanunun emrini yerine getirdiler, kanunda
yazılı meşru müdafaa haklarını kullandılar” denildi.
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23 Mayıs 2016’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 Aralık 2015’te
Sancaktepe İlçesi’nde PKK üyelerinin kaldığı gerekçesiyle bir eve düzenledikleri baskında vurularak
öldürülen Dilan Kortak’ın (20) ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada
takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.
25 Mayıs 2016’da 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 açılan davada Mehmet Görkem Demirbaş’ın (19) ve Cengiz Aktaş’ın
yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada avukatların Mehmet
Ayvalıtaş’ı “olayda tam kusurlu” bulan bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine yargılamaya 12 Temmuz
2016’da devam edilmesine karar verdi.
27 Mayıs 2016’da İzmir’in Menemen İlçesi’nde 14 Aralık 2014’te tartışma yaşadığı polis memuru Deniz G.
tarafından vurularak öldürülen Emrah Demir’le (21) ilgili açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Karşıyaka
2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanığa 16 yıl 8 ay hapis
cezası verdi.
31 Mayıs 2016’da İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bağlı Okmeydanı Semti’nde polis kurşunuyla öldürülen Uğur
Kurt’un ölümüyle ilgili sanık polis memuru Sezgin Korkmaz hakkında açılan davaya Çağlayan 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatlarının taleplerini dinleyen ve olay yerine ait
görüntüleri inceleyen mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 25 Ekim
2016’ya erteledi.
3 Haziran 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıkların
ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz polislerin tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 12
Ağustos 2016’ya erteledi.
7 Haziran 2016’da Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Eylül 2015’te çıkan çatışmada ölen
HPG militanın Mehmet Cemal Demir için Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan
Veysi Demir ve Kamuran Nas hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya
başlandı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
Kamuran Nas’ın beraat ettiğini açıklarken Veysi Demir’e de 10 ay hapis cezası verdi.
20 Haziran 2016’da Diyarbakır ve çevresinde JİTEM’in işlediği ifade edilen aralarında Musa Anter’in de
bulunduğu 26 cinayete dair 5’i firarî 16 kişi hakkında açılan JİTEM Davası’na dosyanın “güvenlik”
gerekçesiyle gönderildiği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada Orhan
Miroğlu’nu tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamit Yıldırım’ın tahliye talebinin
reddedilmesine karar vererek, mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan Veli Küçük’ün tanık olarak
dinlenmesi için duruşmayı 26 Eylül 2016’ya erteledi.
23 Haziran 2016’da Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin aralarında 27 kamu görevlisinin de olduğu 6’sı
tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gün süren
oturumlar boyunca sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ercan Demir'in
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Ağustos 2016'ya erteledi
23 Haziran 2016’da Polisin sıktığı biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren Çayan Birben’in ölümüyle ilgili
açılan davada Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararını Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin bozması
üzerine sanık Ercüment Küçükakça, İbrahim Baltacı, Serhat Ayhan Yeni ve Tekin Ceyhan adlı 4 polisin
yargılanmasına devam edildi. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan
mahkeme heyeti, Ercüment Küçükakça'nın beraat ettiğini, diğer 3 sanığa ise 1'er yıl 8'er ay hapis cezası
verdiğini duyurdu. Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya
çalışan polis ekibinin biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası Çayan Birben (31) kaldırıldığı
Yalova Devlet Hastanesi’nde 30 Mayıs 2012’de yaşamını yitirmişti. Olaya dair başlatılan soruşturma
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kapsamında Adli Tıp Kurumu Çayan Birben’in ölümüne biber gazının neden olmuş olabileceğine dair 13
Şubat 2013’te rapor vermişti.
23 Haziran 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 sivilin, bir askerin ve
dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili olarak açılan
davaya dosyanın “güvenlik” gerekçesiyle gönderildiği İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Duruşma sonunda dosyanın tek sanığı Eşref Hatipoğlu’nun tutuklanması talebini reddeden mahkeme
heyeti, duruşmayı 17 Kasım 2016’ya erteledi.
27 Haziran 2016’da Gezi Parkı eylemleri döneminde Ankara’da Ethem Sarısülük’ü öldüren tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında verilen hapis cezasının bozulması üzerine yeniden yargılamaya
devam edildi. “Güvenlik” gerekçesiyle Ankara’dan gönderilen davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında bozma kararını okuyan ve taraf avukatları ile savcının taleplerini alan mahkeme
heyeti, Ahmet Şahbaz’ın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 19 Eylül 2016’ya erteledi.
12 Temmuz 2016’da 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 açılan davada Mehmet Görkem Demirbaş’ın (19) ve Cengiz Aktaş’ın
yargılanmasına devam edildi. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada avukatların Mehmet
Ayvalıtaş’ı “olayda tam kusurlu” bulan bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine yargılamaya 26 Ekim 2016’da
devam edilmesine karar verdi.
13 Temmuz 2016’da İzmir’in Bornova İlçesi’ndeki Kobanê eylemleri döneminde Ekrem Kaçeroğlu’nu linç
ederek öldüren tutuksuz 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, olay yeri görüntülerinin jandarma kriminal
laboratuvarı tarafından incelenmesine, eksik görüntülerin kurtarılmasına ve rapora göre keşfin daha sonra
yapılmasına karar verdi ve sanıkların tutuklanmaları taleplerini reddederek duruşmayı 16 Kasım 2016’ya
erteledi.
13 Temmuz 2016’da İstanbul’da 30 Eylül 2013’te uyuşturucu madde satıcısı oldukları iddia edilen kişilerin
açtığı ateş sonucu ölen Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili davaya devam edildi. 6’sı tutuklu 35 sanığın
yargılandığı davanın Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde seyircisiz görülen duruşmada sanıkların
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 26 Eylül 2016’ya erteledi.
19 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin
karşılanması sırasında çıkan olaylarda gaz bombası fişeğiyle yaşamını yitiren Enes Ata’nın (8) ve
Mahsum Mızrak’ın (14) ölümüne neden oldukları iddiasıyla Özel Harekât Şubesi’nde görevli polis
memurları Bilal Özkara, Hayrettin Akar ve Nuri Özgenç hakkında açılan davaya devam edildi. Diyarbakır
1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma alınan ifade ve yapılan savunmaların ardından, dosyanın en
önemli delillerinden biri olan gaz fişeğinin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma dosyasının akıbetinin
belirlenmesi için duruşmayı 8 Aralık 2017’ya ertelendi.
19 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 2013 yılında kalekol inşaatlarına karşı yapılan eyleme
askerin ateş açması sonucu Medeni Yıldırım’ın öldürülmesi ve 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak
Jandarma Özel Harekât timi ve karakol komutanı hakkında yürütülen soruşturmada savcının takipsizlik
kararı verdiği öğrenildi.
27 Temmuz 2016’da Cizre’de Sokak ortasında infaz edilen Hasan Nerse (17) davasında bir arpa boyu yol
alınmadı. Baba Haci Nerse, oğlunun işkence edilerek katledildiğini hatırlatarak, "Oğlumun infazı Cizre'deki
katliamların başlangıcıydı" dedi.
12 Ağustos 2016’da Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin aralarında 27 kamu görevlisinin de olduğu 5’i
tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 gün süren
oturumlar boyunca sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Eylül 2016'ya erteledi.
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12 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıkların
ifadesini dinleyen ve tutuklu polis Mehmet Emin Arslan’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuksuz
polislerin tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 23 Eylül 2016’ya erteledi.
15 Ağustos 2016’da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yürütülen
soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz’ün de
aralarında bulunduğu 4 asker tutuklandı.
25 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 6 Ocak 2015’te polisin açtığı ateş nedeniyle yaşamını yitiren
Ümit Kurt’un (14) öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı polis memuru M.Ş.’nin beraat ettiği ve gerekçeli kararın
açıklandığı öğrenildi. Beraat kararı veren Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçesinde, M.Ş.’nin görevinin
gereğini yerine getirdiği yönünde kanaat oluştuğu ifadesine yer verdi.
19 Eylül 2016’da Gezi Parkı eylemleri döneminde Ankara’da Ethem Sarısülük’ü öldüren tutuksuz sanık
polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında verilen hapis cezasının bozulması üzerine yeniden yargılamaya
devam edildi. “Güvenlik” gerekçesiyle Ankara’dan gönderilen davanın Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında bozma kararını okuyan ve taraf avukatları ile savcının taleplerini alan mahkeme
heyeti, Ahmet Şahbaz’ın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 28 Kasım 2016’ya erteledi.
22 Eylül 2016’da İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Küçükarmutlu Mahallesi’nde 20 Şubat 2016’da,
karakola bombalı saldırı düzenlediği iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu vurularak öldürülen Yılmaz
Öztürk’ün (20) ölümüne ilişkin Yasin Hiçyılmaz adlı polis hakkında açılan davaya başlandı. İstanbul 16.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya katılan tutuksuz yargılanan polis memurunun ifadesini
alan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.
23 Eylül 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanıkların
ifadesini dinleyen ve tutuklu polis Mehmet Emin Arslan’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuksuz
polislerin tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 11 Kasım 2016’ya erteledi.
23 Eylül 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Ağustos 2015’te, polisleri taşıyan servise düzenlenen
saldırının ardından yol ve kimlik kontrolü yapan özel harekât timlerinin, ehliyeti olmadığı için “dur” ihtarına
uymadığı iddia edilen Mazlum Turan’ı (16) kullandığı araca ateş açarak öldürmesiyle ilgili tutuksuz bir polis
hakkında açılan davaya devam edildi. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “kasten insan
öldürme” suçundan yargılanan sanık polis telekonferans yöntemiyle katıldı. Sanığın ifade vermeden
bulunduğu yeri terk etmesi üzerine mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 12 Aralık
2016’ya erteledi.
26 Eylül 2016’da İstanbul’da 30 Eylül 2013’te uyuşturucu madde satıcısı oldukları iddia edilen kişilerin
açtığı ateş sonucu ölen Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili davaya devam edildi. 6’sı tutuklu 35 sanığın
yargılandığı davanın Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde seyircisiz görülen duruşmada sanıkların
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla 16 Kasım 2016’ya erteledi.
29 Eylül 2016’da, 12 Eylül 1980’deki askeri darbe sonrasında Ankara’daki Mamak Cezaevi’nde ve
gözaltındayken öldürülenlerin aileleri ile işkence görenlerden oluşan toplam 129 kişinin şikâyetiyle
başlatılan soruşturmaya savcılığın “zamanaşımı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.
12 Ekim 2016’da İstanbul’da polisin evine düzenlediği baskında vurularak öldürülen Dilek Doğan’ın
ölümüne dair Yüksel Moğultay adlı polis hakkında “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”
suçundan açılan davaya devam edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada cinayet anına
dair görüntülerin silindiği ortaya çıktı. Sanık polisin tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti,
duruşmayı 12 Ocak 2017’ye erteledi.
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22 Ekim 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 yaşındaki Uğur Kaymaz'ı 13 kurşunla öldüren polis
Serdar Gökbayrak'ın ismi İzmit'e bir üst geçide verildi. Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ı katleden
polisin adının bir üst geçide verilmesine tepki gösteren anne Makbule Kaymaz, katil polisin ikinci kez
ödüllendirildiğini belirtti.
8 Kasım 2016’da, Diyarbakır Licê’deki kalekol protestosunda askerler tarafından katledilen Medeni
Yıldırım davasının tek sanığı olan er Adem Çiftçi hakkında beraat kararı verdi. Yıldırım'ın Annesi Fahriye
Yıldırım, “ Kör olmuş vicdanlar için ne diyeceğim” dedi.
11 Kasım 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı ateş sonucu
öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan
mahkeme heyeti, tutuklu sanık özel harekât polisi Mehmet N.G.’ye, “haksız tahrik altında olası kasıt ile
suçu işlediği” gerekçesiyle 13 yıl dört ay; tutuksuz yargılanan 3 polise de “suçu bildirmedikleri”
gerekçesiyle 5’er ay hapis cezası verdi.
11 Kasım 2016’da, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde IŞİD üyesi 2 intihar eylemcisinin düzenlediği ve
100 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan katliama ilişkin tutuklu 8 kişinin 7 Kasım 2016’da başlayan
yargılanmasına devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların
ifadelerini almaya devam eden mahkeme heyeti, duruşma sonunda savcının da mütalaasını vermesi
üzerine tarafların savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 6 Şubat 2017’ye erteledi.
1.5 Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar
10 Temmuz 2016’da, İstanbul'da bir metrobüs durağında üç erkek ve orada bulunan güvenlik görevlisi
erkeklerle birlikte bir kadını köpeğiyle birlikte metrobüse binmek istediği için darp etti. Darp edilen kadın
durakta bayıldı.

1.6 Mayın ve Sahipsiz Bomba Patlaması Sonucu Ölen Ve Yaralananlar
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, yer alan Göçmenler Caddesi üzerinde 15 Şubat
komplosunu protesto etmek isteyen bir grup genç ile polisler arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar
sırasında bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu C.K. (5) ve M.D. (7) isimli çocuklar yaralandı. Patlama
sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çocuklar, hastaneye götürülerek tedavi altında alındı.
2 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesinden sonra,
yasak sırasında ilçeyi terk eden yurttaşların, ilçeye geri dönüş yaptıkları sırada Cudi Mahallesi Ömer
Hayyam Sokak'ta nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada bir çocuk ve bir kadın
yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
30 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, akşam saatlerinde Cudi Mahallesi'nde boş bir arsada
buldukları cismin patlaması sonucu yaralanan çocuklardan 4 yaşındaki Harun Çağlı hastaneye
kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Ayşenur Geçit ise
kaldırıldığı hastanede 31 Mart günü yaşamını yitirdi.
13 Nisan 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 6 yaşında bir çocuk,
bulduğu cisimle oynadığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada çocuk ile birlikte bu esnada evin
inşası için uğraşan 60 yaşındaki Şeyhmus Kaya isimli yurttaş yaralandı.
14 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, evinin önünde oynadığı sırada bulduğu cismin patlaması
sonucu Hidayet Tek (4) isimli çocuk ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına
alınan küçük çocuk, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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7 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, sokakta buldukları bir poşet içersindeki cismin
kurcalanması sonucu meydana gelen patlamada, S.A (16) ve S.A (15) isimli çocuklar yaralandı. Ağır
yaralanan çocuklar Wan Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
12 Mayıs 2016’da Cizre’de mezarlık çevresinde oyun oynayan A.A.’nın (5) bulduğu cismin patlaması
sonucu A.A. ile babası T.A. yaralandı.
15 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Celali Deresi mevkisinde bilinmeyen bir cisim patladı.
Patlamada, Enes Erdem (10) isimli çocuk yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan Samet Erdem (8), Kerem
Kültür (2) ve Diyar Ünal (13) isimli çocukları ise Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
18 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Halil İlhan, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Müslüm İlhan, 07.05.2016 saat 14.00-14.30 sıralarında bahçede oynarken bulduğu
bomba atarla oynarken elinde patladı ve oğlumu kaybettim. 1 hafta sonra yine bu çevrede bu tür
patlayıcılar bulduk. Oğlum 8 yaşındaydı. Patlama olduğunda hemen evin arkasındaki sokaktaydı.
Oğlumun eli kopmuştu. Ayakları ve yüzünde yanıklar vardı. Şarapnel parçalar vardı. Patlayan cismi
görmedim ama olayda bir hafta gördüğümüz patlayıcıydı. Emniyeti aradık bomba imha ekipleri gelip
patlayıcıyı aldılar. Ben oğlumun yaşamını yitirmesine sebep olan kişilerden davacı ve şikâyetçiyim. Her
türlü hukuki haklarımın temini için hukuki yardım talebinde bulunmak istiyorum. Ayrıca İdil’de geceleri
sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Birçok kez bizim evde kardeşimin evinde, bizden birkaç ötede
komşularımızın evinde rahat bir şekilde patlayıcılara rastladık. Bu mühimmatlar gece saatlerinde bilinçli bir
şekilde birileri tarafından evlerimize bırakılıyor. Gece saatleri kolluk kuvvetleri dışında başkalarının
olmadığı gerçeği ortadadır. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”
19 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ne bağlı Şehitlik Semti’nde bulduğu cismin patlaması
sonucu R.D. (10) ağır yaralandı.
22 Mayıs 2016’da, Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde deniz kıyısına 3-4 kilometre uzaklıktaki bir botta ceset
bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri inceleme yapmak üzere botu
halatla çekerken tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu 1 asker öldü, 1 sivil de yaralandı.
12 Haziran 2016’da Tunceli’de kent merkezinde bulunan Qure Sipe alanında hayvanlarını otlatan Hakan
Güngörmüş, bir hayvanın mayına basması sonucu meydana gelen patlamada yaralandı.
16 Haziran 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde HDP Büyükçiftlik Belde Eşbaşkanı Zübeyir Ceylan,
kaybolan hayvanlarını aradığı dağlık arazide mayına bastı. Patlama sırasında iki bacağının koptuğu
öğrenilen Ceylan, çağrılan helikopter ve ambulansın gelmemesi üzerine patlama sesinin ardından olay
yerine gelen yurttaşların yaptığı sedye ile hastaneye taşındı. 15 kilometre boyunca taşındıktan sonra
Gever Devlet Hastanesi'ne getirilen Ceylan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
16 Haziran günü Hakkari’nin Yüksekova Yeşildere Mahallesinde evlerinden kalan hurdaları çıkartmaya
çalışırken bir cismin elinde patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 16 yaşındaki C. D.
isimli çocuk, sol elinin baş ve işaret parmağını kaybetti. Patlama sonrası Hakkâri’ye sevk edilen C.D.'nin
içinde bulunduğu aracın ise kentin girişindeki Bajerge köyü yakınlarında kurulan polis kontrol noktasında
durdurulduğu öğrenildi. İçinde yaralı olmasına rağmen durdurdukları araçtakilerin kimlik kontrolü yapan
polisler, yaralı C.D.'yi bomba yapmakla suçladı.
27 Haziran 2016'da Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Ormanlı Köyü yakınlarında 2 kişinin hayvanlarını
otlattıkları esnada meydana gelen patlama sonucu Erkan Ölmez (17) öldü, S.Ö. (14) yaralandı.
6 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Dibek Mahallesi'nde özel birliklerin bıraktığı bir cismin içindeki
sıvının alev almasıyla aynı aileden Rojhat (4) Adem (9) ve Yusuf Özkan (13) adlı çocuklar yaralandı.
9 Temmuz 2016’da, Aylardır askeri hareketliliğin sürdüğü Tendürek Dağı’nın içinde bulunan yaylada
askerlerin kullandığı mevziiye döşenen mayına basan 2 çocuktan Fettah Erdem (15) olay yerinde
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parçalanarak, yaşamını yitirdi. Kolları ve bacakları kopan 16 yaşındaki Sinan Çiftçi ise ağır bir şekilde
yaralandı.
18 Temmuz 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, kısmen kaldırılan yasağın ardından evlerinde
bulunan eşyalarını almak için Yenişehir Mahallesine giden Heyhat Müjde (43) ve kızı Saadet Müjde (19),
meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdi.
7 Ağustos 2016’da, Lice'de yürütülen operasyona katılan askeri birliklerin arkalarında bıraktığı cismin
patlaması sonucu ağır yaralanan 3 kardeşten Yusuf Özkan'ın (13) vücudunda, doktorların tanı koyamadığı
yaralar çıktı. Doktorlar kanser olasılığından şüpheleniyor.
8 Ağustos 2016’da, Şırnak Uludere ilçesi Qeşura köyü civarında bulunan askeri üs noktalarına traktörüyle
erzak taşıyan Şıvan Alkın isimli yurttaş, traktörün geçişi esnasında meydana gelen şiddetli patlamada
yaşamını yitirdi.
16 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi Midyat yolu caddesinde, çocuklar
tarafından bulunan bir cismin kurcalanması sonucu meydana gelen patlamada, Halise Ağırman (41) ve
Latihan Beşir (33) ile Y.T. (11), A.D. (7), E.Ç. (10) ve B.D. (11) isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar
Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
23 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Zeynel Abidin Mahallesinde, belirlenemeyen bir
cismin patlaması soncu Fehime (12) ve Dilan Korumaz (13) isimli kardeşler, ağır yaralandı. Nusaybin
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Fehime Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Dilan Korkmaz ise, tedavi altına alındı.
27 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesi Cudi Mahallesi Ergin Sokak'ta belirlenemeyen bir cismin
patlaması sonucu Abdulkerim Alkış (6), Resul Eren (4), Tuba Ertaş (9), Esra Yiğit (10), Mehmet Ertaş (3),
Aygül Bozdağ (7), Sevim Alkiş (11) ile Sude Bozdağ'in (8) isimli çocuklar yaralandı. Meydana gelen
patlamada yaralanan 2'si ağır 8 çocuk, götürüldükleri hastanelerde tedavi altına alındı.
20 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahmut Yıldırım, şu beyanlarda
bulundu: “21.08.2016 tarihinde Lice’nin köyündeydim. Evime 30-40 metre uzaklığında kışlık
yakacaklarımızı topladığımız alanda saat 16-17 arasında bir cisim buldum. Cisim üzerinde herhangi bir
yazı ve rakam yoktu. Etrafı alüminyum folyo ile sarılmış ve üzerinde kırmızı bir düğme vardı. Cisim güneş
bataryasına benziyordu. Herhangi bir bomba ya da silaha benzemiyordu. Cismi alıp ne olduğunu anlamak
için inceledim. İncelerken elimde patladı. Eve yakın olduğum için ailem gelip üzerimdeki ateşi söndürdü.
Madde patlarken elim ve belimden yukarısı alev aldı. Ateşi söndürdükten sonra önce Lice Devlet
Hastanesine oradan da Dicle Üniversitesi Yanık Ünitesine gönderildim. 21 gün hastanede yattım. Sol
kolum dirsek altından sağ elim ve yüzüm 2.derece yandı. Göğsümün büyük bir kısmı 1. Derece yandı.
Hastanedeyken herhangi bir adli rapor tutulmadı. Polis ifademi almadı. Bayramdan önce taburcu oldum.
Tedavimi evde devam ediyordum. Patlayan cismin kalan kısmı bizde bulunuyor. Evimin yakınında
bulduğum bu cismin ne olduğunu nasıl oraya geldiğini, sorumluların kim olduğunu bilmiyorum. Cisim
yüzünden sağlık problemi yaşıyorum. Hala kollarım ve yüzümde yanıklar var ve avuç içim yandığı için
hareket sorunu yaşamaktayım. Mağdur oldum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
11 Ekim 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki boş arazide buldukları bir
cismi kurcalarken meydana gelen patlamada yaralanan 3 çocuktan Umut Ayvalık (10) yaşamını yitirdi.
18 Ekim 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tel örgülerle kapalı olan yasaklı mahallerdeki molozlar
arasında demir toplayan 2 kişi meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Yaşanan patlama sonrası olay
yerine ambulans sevk edildi. İsimlerinin Kadri Barak (14) ve Hamit Çevik (23) olduğu öğrenilen
yaralılardan biri hastanede diğeri ise yetiştirildiği hastanede can verdi.
5 Kasım 2016’da, 14 Mart tarihinden bu yana yasak, yıkım ve talanın sürdüğü Şırnak'ta Yeşilyurt
Mahallesi’nde moloz yığınları arasında bulunan askeri malzemenin çocukların oynaması esnasında
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yaşanan patlamada Evin (5) ile Nihat( 2) Gerez adlı kardeşler yaşamını yitirmişti. Patlamada ağır yaralı
olarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Evin ile Nihat Gerez'in (6) kardeşi Özgür Gerez de yaşamını
yitirdi. Yaralanan Adem Gerez (7), Rozerin Gerez (8) ve Umut Binici (6) adlı çocukların tedavisine Şırnak
Devlet Hastanesin de devam ediliyor. Patlama yaşandığı esnada yaşamını yitiren Evin ile Nihat Gerez
kardeşler ise Şırnak merkeze bağlı Dehlabî (Özveren) köyünde çok sayıda kişinin katılımı ile toprağa
verildi.
4 Aralık 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak’ta, 2 çocuk yerde
buldukları cismi kurcalayınca patlama meydana geldi. Cismin içini açan çocukların çıkan tozu çakmakla
yakmaları üzerine meydana gelen patlamada M.İ. (13) ve Ş.A. (11) adlı çocuklar yaralandı. Yaralılar, olay
yerine çağrılan ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı
çocuklardan M.İ., durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk
edildi. Ş.A. ise ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
6 Aralık 2016’da Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolu üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen
bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamada Bayram İlik (44), Gülami Arar (36) ve Mehmet Sait
Çiçek (19) yaralanırken yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bayram İlik
yaşamını yitirirken İlik'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde, oyun oynayan çocukların yerde bulduğu
bir cismi kurcalaması sonucu meydana gelen patlamada, A.Ş. (11) isimli çocuk el, yüz ve karın
bölgesinden yaralandı. Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin
ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma
başlatıldı.
29 Aralık 2016’da, Mardin'in Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında oyun oynadığı
poşetten çıkan cismin patlaması sonucu 12 yaşındaki Musa Acar ağır yaralandı. Acar, önce Dargeçit
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne
kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

2. CEZAEVLERİNDE ÖLÜM VE YARALANMALAR/İNTİHAR İDDİALARI
12 Ocak 2016’da Yenişehir (Bursa) Kapalı Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan Sedat
Kaynar’ın (39) tek kişilik koğuşta kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
14 Ocak 2016’da Boşandığı eski eşi Tuğba Arık’ı öldürmek suçundan Kütahya E Tipi Cezaevi’nde
hükümlü olarak tutulan Muhittin Gültekin’in (39) tuvalette yatak çarşafıyla kendini asarak intihar ettiği iddia
edildi.
27 Ocak 2016’da Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde, hakkında tutuklama kararı bulunan ve polis ekiplerinden
kaçmak isterken düşüp başından yaralanan Yunus Emre Yılmazlar (23), tedavisinin tamamlanmasının
ardından gönderildiği İskenderun M Tipi Cezaevi’nde aynı gün yaşamını yitirdi.
2 Şubat 2016’da “Cinayet” suçlamasıyla Elazığ E Tipi Cezaevi’nde tutulan Barış Kılıç’ın koğuşunda intihar
ettiği iddia edildi.
4 Şubat 2016’da Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutulan
Haydar Duymaz’ın (35) koğuşunda intihar ettiği öne sürüldü.
10 Şubat 2016’da, Van M Tipi Cezaevi'nde E.A.isimli mahpusun bilinmeyen bir nedenle kendini iple
asarak intihara kalkıştığı iddia edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen E.A.’nın
hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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19 Şubat 2016’da Van’da 14 Ekim 2015’te kent merkezinde yaşanan bir çatışmanın ardından ağır yaralı
olarak tutuklanan Ramazan Beyazpirinç, Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden, “yoğunluk var”
gerekçesiyle başka bir hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta yaşamını yitirdi.
4 Mart 2016’da Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde 2 Mart 2016’da “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan
tutuklanarak Kocaeli T Tipi Cezaevi’ne gönderilen İlyas Durdu’nun (40) koğuş tuvaletinin penceresindeki
demir korkuluklara bağladığı kemere kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
20 Nisan 2016’da “İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğu” gerekçesiyle İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde
tutuklu bulunan Nedim Bulluş’un kendisini ranzaya asarak intihar ettiği iddia edildi.
6 Mayıs 2016’da Tutulduğu Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nde 2 Mayıs 2016’da gece saatlerinde beyin
damarlarında meydana gelen tıkanma sonucu fenalaşmasına rağmen 9 saat koğuşunda bekletildikten
sonra hastaneye kaldırılan Ferhat Sarıhan (23) yaşamını yitirdi.
20 Mayıs 2016’da Antalya’da 14 Mayıs 2016’da akrabası 3 kişiyi bıçaklayarak birinin ölümüne neden olan
şizofren Ramis K. (50) tutuklanarak gönderildiği Antalya L Tipi Cezaevi’nde tuvalette ölü bulundu. Ramis
K.’nin kendini su borusuna asarak intihar ettiği iddia edildi.
30 Mayıs 2016’da Aliağa (İzmir) Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalp krizi geçirdiği halde hastaneye sevk
edilmeyen ve cezaevi yönetiminin “biraz yürü, dolaş ağrın geçer” diyerek koğuşuna gönderdiği Erkan
Aydoğan adlı mahpus yaşamını yitirdi.
10 Haziran 2016’da Niğde Açık Cezaevi’nde tutulan ve beyin kanaması geçiren Gazi Biçer kaldırıldığı
hastanede öldü.
16 Haziran 2016'da Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi'nde tutulan Sennur Güven (34) tutulduğu koğuşta
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
21 Haziran 2016’da, D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden firar eden 6 mahpusla ilgili Elazığ E Tipi
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mahmut U. adlı gardiyan, koğuşunda ölü bulundu. Çarşafla kendini
pencerenin demir korkuluklarına astığı iddia edilen Mahmut U., arkadaşları tarafından asılı bulunduğu
yerden indirildi. Mahmut U. tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
25 Haziran 2016'da Sivas Açık Cezaevi'nde cinayet suçundan tutulan Kadri Oğuz'un cezaevinin ikinci
katında bulunan mescitten atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
6 Temmuz 2016'da Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Ceyhun S. adlı mahpusun tutulduğu tek kişilik
koğuşta kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
14 Temmuz 2016’da, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli suçtan dolayı tutuklu bulunan İbrahim Özlü (23)
öğle arası arkadaşları tarafından koğuşta boğazı keskin bir cisimle kesilmiş olarak bulundu. Olayın
gardiyanlara haber verilmesi üzerine jandarma tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlü
ameliyata alındı.
14 Temmuz 2016’da, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 37 yaşındaki tutuklu Aydın İpkin’in 13
Temmuz günü akşam saatlerinde koğuşta kendisini iple tavana asarak intihar ettiği iddia edildi. Rıha (Urfa)
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İpkin’in cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
18 Temmuz 2016’da Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 2016 yılının Mart ayında düzenlenen operasyon sonucu
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan ve Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’ne gönderilen DBP
İlçe Örgütü yöneticisi Segvan Yaman’ın tutulduğu koğuşta intihar ettiği iddia edildi. 21 Temmuz’2016’da,
Rize E Tipi Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Sekvan Yaman'ın 18 Temmuz tarihinde intihar ettiği
iddialarına tepki gösteren ağabey Ekrem Yaman, kardeşinin vücudu ve boynunda gördüğü izlerin daha
çok öldürüldüğüne işaret ettiğinin altını çizerek, kardeşinin cezaevindeki baskıların dışında herhangi bir
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sorunu olmadığını kaydetti. Anne Bijan Yaman ise insan hakları savunucularına “Mücadelemize destek
verin ve oğlumun ölümünü ortaya çıkarın” çağrısında bulundu.
19 Temmuz 2016’da,Sincan Cezaevi'nde bulunan siyasi tutuklu Hasan Hayri Alp, geçirdiği kalp krizi
sonucunda hayatını kaybetti.
Yurtta Sulh Konseyi tarafından 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla
ardından İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs"
suçundan tutuklanan Yarbay İsmail Çakmak’ın Silivri (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu
koğuşta 23 Temmuz 2016’da kendisini çarşafla astığı iddia edildi.
1 Eylül 2016’da Isparta’da annesi ve komşusunu öldürmek suçlamasıyla İstanbul’da bir cezaevinde tutulan
şizofreni hastası Mustafa Akal’ın kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.
1 Eylül 2016’da “FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında İzmir’de 31 Ağustos 2016’da tutuklanarak Kırıklar
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen 5 kişiden gardiyan Ömer Çubuklu’nun cezaevinde tek başına
tutulduğu geçici kabul bölümünde ayakkabı ve eşofman bağcığı ile kendisini asıp intihar ettiği iddia edildi.
16 Eylül 2016’da “FETÖ/PDY Soruşturması” adı altında başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan
savcı Seyfettin Yiğit’in (50) Bursa H Tipi Cezaevi’nde tutulduğu koğuşun tuvaletinde kendisini iple asarak
intihar ettiği iddia edildi.
30 Eylül 2016’da, Şırnak T Tipi Cezaevinde çıkan isyanın iki çocuğun tek başlarına konuldukları koğuşta
başlatıldığını ve ayrıntıların yetkililer tarafından gizlendiğini ifade eden Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, CPT
başta olmak üzere insan hakları kurumlarını cezaevinde inceleme yapmaya çağırdı. Şırnak T Tipi
Cezaevi'nde önceki gece yaşanan isyan ve ardından çıkan yangında Cegerxwin Akdeniz'in (17) yaşamını
yitirdiği Seyit Rıza Şaran (16) isimli çocuğun da ağır yaralandığı olayla ilgili şu ana kadar Cezaevi yetkilileri
tarafından bir açıklama yapılmadı. Seyit Rıza Şaran (16) adlı çocuk da 3 Ekim 2016’da yaşamını yitirdi.
10 Ekim 2016’da Bursa H Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan hükümlü olarak tutulan Ali Şaşkın’ın (56)
kalp krizi geçirerek öldüğü ileri sürüldü.
20 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Servet Kaya, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Serhat Kaya, 11 yıldır cezaevindeydi. 1,5- 2 yıldan fazladır Ordu cezaevinde kalıyordu. Adli
tutukluydu. Oğlumla kurban bayramında telefonda görüştüm. Bana karakola gidip cezaevini şikâyet
etmemi istedi. Bende gittim. Bana burada bir şey yapamayız, ceza infaz kurumuna yönlendirdiler. O sıra
bayram nedeniyle tatildi. Bende gidemedim. Sonra af çıktı. Aftan yararlanacağını söyledi. Cezaevi müdürü
dosyasını imzalayacaktı ve serbest kalacaktı. 15.10.2016 sabah saat 07.30 gibi bana cezaevi görevlisi
aradı ve oğlunuzun öldüğünü belirttiler. Cenazesini Trabzon adli tıpa götürmüşler. Bende oraya gittim.
Oğlumun cenazesini aldım getirdim. Oğlumun ölümüyle ilgili kimse bana bir şey söylemedi. Oğlum hasta
değildi neden öldüğünü bilmiyorum. Adli tıp bana rapor vermedi. Sadece bir ölüm kâğıdıyla geldim.
Oğlumun ölüm nedenini öğrenmek istiyorum. Oğlumun hakkını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
5 Kasım 2016’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yer aldığı iddiasıyla tutuklanan ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay
İrfan Kızılarslan, tutulduğu Çamlıbel (Tokat) T Tipi Cezaevi’ndeki koğuşta ölmüş olarak bulundu. İrfan
Kızılarslan’ın intihar ettiği iddia edildi.
7 Kasım 2016’da, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi mahpus Zehra Epli'in ailesini arayan
cezaevi idaresi, "Kızınız intihar etti" dediği öğrenildi. Ailenin paylaştığı bilgiye göre ise, kızlarının Kürtler
üzerindeki baskı politikalarını protesto amacıyla bedenini ateşe verdiği yönünde. Aile bireyleri, kızlarının
fedai eylemi yaptığını aktardı. Zehra Epli'nin cenazesi 8 Kasım’da ailesi tarafından alınarak, defnedilmek
üzere ailesinin yaşadığı Mersin’e götürüldü.
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7 Kasım 2016’da Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde “FETÖ/PDY Soruşturması”ndan tutuklu bulunan
ve adı açıklanmayan bir mahpusun koğuşunda intihar ettiği iddia edildi.
10 Kasım 2016’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan
İstihbarat Daire Başkanlığı’nda (İDB) görevli mühendislerden Burak Açıkalın Kırıkkale Cezaevi’nde intihar
ettiği iddia edildi.
12 Aralık 2016’da Şırnak T Tipi Cezaevi'nde Beytullah Akil isimli siyasi tutuklu hayatına son verdi. Edinilen
bilgilere göre Akil, cezaevi koşulları ve Kürt halkı üzerindeki baskıları protesto etmek için kendini asarak
hayatına son verdi. Akil'in cenazesi akşam saatlerinde Cizre'de toprağa verildi.
16 Aralık 2016’da Adana'da yaşları 8 ile 12 arasında değişen 11 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 26
Eylül'de gözaltına alınarak tutuklanan Salih Bolat, Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ölü bulundu. Dün
akşam saatlerinde koğuşun banyosunda demir parmaklıklara asılı halde bulunan Bolat'ın cenazesi otopsi
için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

3. GÖZALTINDA KAYIPLAR/ÖLÜMLER
18 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Şah Mahallesi
Yakışan Sokak'ta bir binanın bodrum katına sığınan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, güvenlik güçleri
tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, polis ve askerlerin kadını bir inşaata
götürdüğü ve burada infaz ettiği ve infaz edildikten sonra da Cudi Mahallesi'nde bir sokağa atıldığı
belirtildi. Kadının cenazesi, görgü tanıkları tarafından bulunduğu yerden alınarak, hastaneye götürüldü.
Olay yerinde infaz iddiasına doğrulayan bulgularla karşılaşıldı. İnşaat halindeki binanın birinci katında
yerler kana bulanmış ve aynı yerde kadına ait olduğu tahmin edilen kanlı bir pantolon bulundu.
30 Mart 2016’da İstanbul’un Fatih İlçesi’nde polis ekiplerinin gözaltına alarak Şehit Vedat Ulusoy Polis
Karakolu’nun nezarethanesinde beklettiği kişiler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişinin öldüğü, 2
kişinin de yaralandığı iddia edildi.
16 Mayıs 2016’da, 15 Mayıs 2016’da gözaltından Diyarbakır Adliyesi’ne tutuklanma talebiyle sevk edilen
Yekta E. adlı kişinin 4. Katta koridorda beklerken pencereden elleri kelepçeli halde atladığı iddia edildi.
Hastaneye kaldırılan Yekta E. öldü.
5 Ağustos 2016’da 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarına yönelik
başlatılan “FETÖ/PDY Örgütü Soruşturması” kapsamında 23 Temmuz 2016’da İstanbul’da gözaltına
alınan Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin tarih öğretmeni Gökhan Açıkkolu’nun 14
gündür gözaltında tutulduğu İl Emniyet Müdürlüğü’nde kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan
Gökhan Açıkkolu burada yaşamını yitirdi.
8 Ekim 2016’da, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, merkez Rêya Armûşe (İpekyolu) ilçesi Hisar
Mahallesi'nde 24 Ağustos gecesi yapılan ev baskınında gözaltına alınıp 15 gün boyunca işkenceye maruz
kaldıktan sonra yaşamını yitiren 51 yaşındaki İhsan Aslan olayını Meclis'e taşıdı
10 Ekim 2016’da “FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan Önder Irmak (39)
adlı astsubayın götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü’nde tuvalette bulunan temizlik malzemelerini içerek
intihar ettiği iddia edildi.
19 Aralık 2016’da, Mersin Akdeniz’de maruz kaldığı polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen
Murat Eren’in ağabeyi Fırat Eren, sağlam şekilde gözaltına alınan kardeşinin cenazesinin teslim edildiğini
söyledi. Ağabey Eren, polislerin kardeşine bir şey yapmış olmaları durumunda kardeşinin sözünü
esirgemeyecek biri olduğuna belirterek, “Olayın tam olarak nasıl yaşandığını bilmiyoruz. Darp da edilmiş
olabilir. Ya da kendisine söylenenlere sinir olup kalp krizi geçirmiş de olabilir” ifadelerini kullandı. Eren,
"Kardeşim sağlam bir şekilde gözaltına alındı, ancak ölüsü teslim edildi. Her ne olursa olsun kardeşim
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gözaltında olduğu sırada yaşamını yitirdi. Polislerin sorumluluğu altında iken yaşamını yitirdi. Eğer bir
suçları olmasaydı hastanenin önünde 200, 300 polis toplanmazdı” diye konuştu.

Davalar
9 Şubat 2016’da Adana’da 28 Mayıs 2015’te gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen
Serkan Ünal’ı kaçtığı iddiasıyla silahla vurarak ağır yaralayan bir polis memuru hakkında açılan davada
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin beraat kararı verdiği bildirildi.
21 Nisan 2016’da Van’da polis memuru Serdar Oran tarafından dövülmesi sonucu 31 Mayıs 2014’te
yaşamını yitiren Afganistanlı Lütfullah Tacik’in (17) ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. Van 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polisler katılmazken, mahkeme heyeti Lütfullah Tacik adına
müdahillik talebinde bulunan avukatların talebini reddederek duruşmayı 16 Haziran 2016’ya erteledi. İki
polisin sanık olarak yer aldığı iddianameyi kabul eden Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyada polis
Serdar Oran “basit yaralama, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamaktan”, diğer polis Hasan
Özgür Özdemir de “görevi kötüye kullanmaktan” yargılanıyor.
31 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da 1 Haziran 2005’te gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Sağlık Polis
Karakolu’nun nezaretinde ölü bulunan Murat Yavuzer’in ölümüne ilişkin verilen beraat kararının Yargıtay
5. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan
yeniden yargılamada hâkimin, dosyaya 8 yıllık zamanaşımı hükmünü uygulayarak dosyayı kapattığı
öğrenildi. “Kapkaç” iddiasıyla gözaltına alınan ve aynı gün ölü bulunan 1.82 santimetre boyundaki Murat
Yavuzer’in kendisini 1.40 santimetre uzunluğundaki parmaklıklara asarak intihar ettiği iddia edilmiş yapılan
soruşturma sonunda 4 polis hakkında “ihmal” suçundan dava açılmıştı.
9 Haziran 2016’da İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve
kötü muamelenin ardından evinin balkonundan çıplak olarak atlayarak intihar eden Onur Yaser Can’ın
şüpheli ölümünün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi
evrakta sahtecilik yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Daha önce verilen kararın Yargıtay
tarafından bozulmasının ardından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada
mahkeme heyeti, dava dosyasının bilirkişiden dönmesinin beklenmesi ve daha önce yazılan
müzekkerenin yeniden yazılması için duruşmayı 2 Kasım 2016’ya erteledi. 15 Mayıs 2012’deki karar
duruşmasında sanık polis memurları Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’a ikişer yıl altışar ay hapis cezası
veren mahkeme heyeti, suçun niteliğinin yüz kızartıcı olması nedeniyle sanık polis memurlarının
meslekten men edilmelerine de hükmetmişti.
3 Ekim 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 3’ü çocuk 8 kişinin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili JİTEM
tarafından işlenen suçlara ilişkin açılan “güvenlik” gerekçesiyle Adıyaman’a gönderilen 18 sanıklı davaya
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müşteki avukatlarının savunmasını
alan mahkeme heyeti, sanıklardan dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire’in ifadesinin
alınmasına karar vererek duruşmayı 5 Aralık 2016’ya erteledi.

4. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR
7 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı Beşpınar Mahallesi’nde Mardin yolu üzerinde yol
kenarına atılmış iki erkek cesedi bulundu. Çınar Cumhuriyet Başsavcısı’nın yaptığı olay yeri
incelemesinde, 2 kişinin kafalarına yakın mesafeden açılan ateşle yaşamını yitirdiği belirlendi. Diyarbakır
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen cenazelerin Lice nüfusuna kayıtlı olan Galip
Gezginci (47) ve Engin Şahinli (32) adlı benzin istasyonu işletmecisi kişilere ait olduğu tespit edildi.
18 Ocak 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi Başak Mahallesi’nde bir evde 30 yaşlarında kimliği belirsiz bir
erkeğe ait cenazenin elleri arkadan bağlanmış halde bulunduğu bildirildi.
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22 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Çelebi Eser Ortaokulu’nun bahçesine,
kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen bir cisimle saldırıda bulunuldu. Meydana gelen patlamada,
yarıyıl karnesi almayı bekleyen 5 çocuk yaralandı.
25 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Yeşildere Mahallesi’nde yol kenarında Şahabettin
Atasoy adlı kişinin öldürülmüş halde cesedi bulundu. Battaniyeye sarılı olarak bir çuvalın içine konmuş
olan Şahabettin Atasoy’un yanında “ajan olduğunu” belirten bir bildirinin ve bir miktar da paranın olduğu
öğrenildi. Şahabettin Atasoy’un babası Nurettin Atasoy’un 17 Ocak 1996’da Manis (Dilektaşı) Köyü
yakınlarında JİTEM tarafından öldürüldüğü biliniyor.
16 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 842 Sokak'ta dün gece saatlerinde
45 yaşlarındaki bir kişi, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla vurularak öldürüldü. Katledilen kişinin
cenazesi, sabah saatlerinde çocukların okula gitmesi ile fark edildi. Yurttaşların polise haber vermesi ile
olay yerine gelen polis, cenazeyi hastaneye kaldırarak, olay yerinde inceleme yaptı.
22 Mart 2016’da, Van kent merkezinde yer alan Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir erkek cesedi
bulundu. Sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından Sürmeli 2 Sokak'ta bulunan tek katlı boş bir evin
bahçesinde fark edilen cenazenin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu aktarıldı.
1 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 60'lı yaşlardaki Hüseyin Binzet isimli yurttaş, kimliği belirsiz
kişiler tarafından öldürüldü. Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Bayık Pasajı içerisinde bulunan
Binzet'in bulunduğu ve olay yerine gelen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Binzet'in kimler
tarafından öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari
soruşturma başlatıldı.
15 Nisan 2016’da, Batman’ın Bahçelievler Mahallesi'nde yolda yürüyen 2 çocuk babası Ahmet Dağ (35),
yanına yaklaşan otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Karnına ve başına aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Dağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
15 Mayıs 2016’da, Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde ağzına para konulmuş halde
kimliği belirsiz bir erkek cenazesi bulundu.
19 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Deniz Mahir Çağlı, şu beyanlarda
bulundu: “09.05.2016 tarihinde öğleden sonra fiskaya köprüsünde Dicle nehrinde balık tutmaya gittim.
Buraya sık sık balık tutmaya giderim. Orada su bayağı yükselmişti. Bende aşağı indim. Sakin diye orada
balık tutacaktım. Orada kum torbalarıyla çevrilmiş 3 mevzi vardı. Mevzilere baktım ve geri döndüm. 1 saat
kadar sonra arkamdan 5 kişi geldi. 3 kişi arkada durdurdu. 2’si yanıma geldi. Arkadakileri göstererek beni
tehdit ettiler. Ne yapıyorsun diye sordular bende balık tuttuğumu söyledim. Bana kızdılar. Millet dışarıda
ölürken sen balık tutuyorsun dediler. Kimliğimi aldılar. Kâğıda bir şeyler yazdılar. Sonra kimliğimi zor aldım
onlardan. Yanındaki yüzüme vurdu. Sonra plastik boruyla üstüme saldırdılar. Dövmeye başladılar. Bıçak
çıkarttılar. Bıçağı ellerinden yere attım. Daha çok dövdüler. Birisi dövmeyin artık bırakın, zaten karşılık
vermiyor dediler. Üçüncü kişinin sayesinde ölümden döndüm. Beni bıraktılar. Çarşı karakoluna gittim.
Benden rapor istediler. Raporum ilişiktedir. Karakol oraya ekip aracı gönderdik dediler ve daha sonra beni
bilgilendirecekler. Bu konuda da sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
27 Mayıs 2016’da Mardin’in Yeşilli İlçesi’nde 26 Mayıs 2016’da aracı durdurularak kaçırılan Bahçebaşı
Mahallesi Muhtarı Memet Acu’nun aracının içinde yakılarak öldürülmüş cesedi bulundu.
16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, Aktütün yolu üzerinde bulunan Mehende
mevkiinde seyir halindeki kamyonete kimliği belirsiz kişi/kişilerce açılan ateş sonucu, Zahir Er isimli araç
şöförü yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Er'in cenazesi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
19 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi, Özgürlük Meydan’ında bulunan Özmuhaciroğlu
Pasajı’nda bahis oynatıldığı iddia edilen bir yerde patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada Hikmet
Ertaş, Abdulkerim Çılgın, Aziz Özer ve Baran Gökçen adlı kişiler, hafif şekilde yaralandı. İçeriye atılan el
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bombası sonucu patlamanın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzerine, olay yerine giden polis ekipleri
tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
19 Temmuz 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğlen saatlerinde patlama yaşandı. Patlama sırasında,
43 yaşındaki Heyhat Müjde ve 19 yaşındaki 7 aylık bebeği olan kızı Saadet Müjde yaşamını yitirdi.
Evlerindeki eşyaları çıkartmak için evlerinin bulunduğu Yenişehir Mahallesi'ne giden iki kadının mahalleye
gittiği sırada patlama yaşandığı öğrenildi.
31 Temmuz 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Nur Mahallesi’nde Doğan Dal (25) adlı kişi kimliği
belirsiz kişilerce öldürüldü.
10 Ağustos 2016’da Tunceli-Ovacık karayolunda arızalanan fiber optik kabloların tamirine giden Türk
Telekom firmasına ait araca kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu araçta bulunan Şükrü Abay (46)
vurularak yaşamını yitirdi.
14 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, 1 Kasım seçimlerinde AKP Hakkari 1. Sıra
Milletvekili Adayı olan korucu başı Ahmet Budak, Beşevler Mahallesi’nde bulunan evinin önünde kimliği
belirsizi kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi
altına alınan Budak, yaşamını yitirdi.
16 Eylül 2016 tarihinde Van ili Çatak ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’ne giden yolcu minibüsü, kimliği belirsiz
kişi veya kişiler tarafından durduruldu. Araç içinde bulunan korucu Ali Ogün, saldırganlar tarafından
öldürüldü.
17 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi Şenyayla bölgesinde hayvancılık yapan Alattin Çelik (50)
isimli yurttaş, eşiyle birlikte kaldıkları çadıra gelen yüzü kapalı kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına
uğradı. Saldırganlar, eşinin yüzüne ışık tuttukları Çelik'in üzerinde de kurşun yağdırdı. Sıkılan kurşunların
hedefi olan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ile faillerin tespit edilip
yakalanması için çalışma başlatıldı.
8 Ekim 2016’da Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Güngör mahallesinde, Bekir Taşçı isimli yurttaş evine gittiği
sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yüksekova Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Taşçı, kendine yönelik gerçekleşen saldırının
iki kişi tarafından yapıldığını belirtti.
10 Kasım 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde yerel sanatçı Fevzi Bayat aracında vurularak
öldürülmüş halde bulundu. Bir süre önce Fevzi Bayat’ın evine düzenlenen baskın sonucu evde bulunan 2
militanın öldürüldüğü öğrenildi.
16.11.2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Süleyman Ak, şu beyanlarda bulundu:
“29.10.2016’da ben ve 2 arkadaşım (biri sağlıkçı diğeri şoför) Batman’dan hasta sevkinden dönerken
Midyat’ta yemek ihtiyacımızı karşıladık. Üçümüz de sağlık çalışanıyız. Midyat’ta yol üstünde bir dönercide
yemek yedikten sonra istasyona dönüş için yola koyulacaktık. 2 kişinin bulunduğu bir araç yolun girişine
başka bir şahısla konuşmaya dalmışlardı. Bizde bir süre konuşmanın bitmesini bekledik. Konuşma
uzayınca biz de ambulansı o zaman zarfında dönüş için çıkarırken araç seyir halindeyken bahsettiğim
araç, aracını ambulansın üzerine sürerek yolu tıkadı. Şoföre ambulansı göstererek, bu kadar sizi bekledik
niye ambulansa doğru aracı sürüyorsun, dedim. Şoför ve yanındaki ile tartışırken şoförün yanındaki şahıs
bana küfür etmeye başladı. Orada karşılıklı bir darp oldu. Halk araya girince ayrıldık ve İdil’e doğru yola
çıktık. İdil’e girince 6 km kala 23 ED 087 siyah golf araç dörtleri yakık şekilde aniden içinde bulunduğumuz
ambulansın önüne geçti. Biz o aracın aniden ambulansın önüne geçtiğin de acil hasta var diye
ambulanstan indik. Araçta inen 6 kişi bize “gençleri siz mi dövdünüz” diyerek bize saldırdılar. Daha önce
bu kişileri tanımıyordum. Tartıştığımız şahıslar da değildi. Midyat’taki tartışmada Simon ismi, sonraki
kavgada ise Robert ismini duydum. Ben başıma ve karnımda ağır darp edildim. Öldüresiye darp edildim.
İç kanama tehlikesi geçirdim. Hala göğüs ağrım devam ediyor. Sol gözüme 3 dikiş atıldı. Diğer
arkadaşlarım Feridun Yiğit’in burun kökünde kırık vardı. Şoförün sol göz kafesinde 2 taraflı çatlak oluştu.
Biz darp edildikten sonra jandarmayı aradık yalnız 30 dakika bekledik. Ancak güvenlik gerekçesiyle
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gelemediklerini söylediler. İdil jandarma bizim ifademizi aldı. Ancak bizi darp edenler bizden önce Midyat
Emniyet Müdürlüğünde şikâyette bulunmuşlardır. Bizi darp eden kişilerden şikâyetçiyiz. Kim olduklarını
neye güvendiklerini bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
24 Kasım 2016’da, Adana Valiliği önünde sabah saatlerinde patlama yaşandı. Patlamada alınan ilk
bilgilere göre en az 2 kişi ölürken, 21 kişi de yaralandığı açıklandı.
17 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde evine
gitmekte olan Nurettin Gezici’ye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş
açıldı. Gezici’nin kafasına iki merminin isabet ettiği öğrenildi.
29 Aralık 2016’da, Van’ın İpekyolu ilçesi Cevdet Paşa Mahallesi’nde bir eve el bombasının atılması
sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay önceki gece saat 02.30
sıralarında Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde C.Ö.'nün yattığı odanın camını kıran
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler odanın içine el bombası attı. Atılan el bombasının patlaması sonucu ağır
yaralanan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan C.Ö., yapılan tüm müdahaleye
rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan C.Ö.'nün eşi M.Ö.’nün ise hastanede tedavi altına alındı. Hayatını
kaybeden C.Ö.’nün dün sabah saatlerinde akrabaları tarafından toprağa verildiği öğrenilirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Faili Meçhul Davaları
1 Şubat 2016’da Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin, Diyarbakır ve çevresinde JİTEM’in işlediği ifade edilen 26
cinayete dair 5’i firarî 16 kişi hakkında Diyarbakır’da devam eden JİTEM Davası ile “güvenlik” gerekçesiyle
Ankara’da devam eden Musa Anter’in öldürülmesine ilişkin davanın birleştirilmesine ve yargılamaya
Ankara’da devam edilmesine karar verdiği öğrenildi.
4 Mayıs 2016’da Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada olay yeri inceleme ve keşif
çalışmasının bilirkişi raporunun tamamlandığı öğrenildi. Raporda, Tahir Elçi’nin hangi silahtan, hangi
açıdan, hangi vücut pozisyonu ile vurulduğunun tespitinin tıbben ve fiziken bilinemeyeceği ileri sürüldü.
17 Haziran 2016’da Ankara’da aralarında bürokratların ve özel harekât polislerinin de bulunduğu bir
yapılanma tarafından işlendiği ifade edilen faili meçhul 18 cinayete ilişkin Mehmet Ağar’ın bir numaralı
sanık olduğu davaya devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 19 sanıklı duruşmada tanıkları
dinleyen mahkeme heyeti, Veli Küçük ve Mesut Yılmaz'ın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek
duruşmayı 11 Kasım 2016’ya erteledi.
26 Eylül 2016’da Diyarbakır ve çevresinde JİTEM’in işlediği ifade edilen aralarında Musa Anter’in de
bulunduğu 26 cinayete dair 5’i firarî 16 kişi hakkında açılan JİTEM Davası’na dosyanın “güvenlik”
gerekçesiyle gönderildiği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada Veli Küçük,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras ve Turizm Daire Başkanı Nevin Soyukaya ve yazar Samet
Aydın tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamit Yıldırım’ın tahliye talebinin
reddedilmesine karar vererek, tanıkların dinlenmesine devam edilmesi için duruşmayı 28 Aralık 2016’ya
erteledi.

5. RESMİ HATA ve İHMAL

5.1.Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar
6 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Sur Mahallesi Çalı
Sokak'taki evinde kalp krizi geçiren Zerin Uca (22) isimli 7 aylık hamile kadın, 112 Acil Servis
ambulansının 1.5 saat geç gelmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Uca'nın ailesinin ambulansa geç geldiği için
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tepki göstermesi üzerine sağlıkçılar aileye, "Polis arama noktalarında tuttu o yüzden geç kaldık" yanıtını
verdi. Yaşamını yitiren Uca'nın cenazesi Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
14 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeşilalan Mahallesi'nde bulunan İlköğretim
Okulu'nda öğrencilere verilen öğlen yemeğinden zehirlenen 90 civarındaki öğrenci, Diyarbakır Kadın
doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tahsin Temel isimli yurttaş, okul müdürü ve
muavinlerin yaşanan olaya ilişkin hiçbir veliye haber vermediğini belirterek,"Hastanede tahlil sonuçlarını
bekliyoruz. Okul müdürleri her şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar ve hiç kimseyle ilgilenmiyorlar" dedi.
Hastanede çalışan bir sağlık çalışanı ise, 90 civarında öğrencinin okul tarafından verilen fasulye ve
ayrandan zehirlendiğini kaydederek, şunları aktardı: "Öğrencilerin dediklerine göre daha önce yedikleri
yemekten kurt çıkıyor. Okul müdürü 90'a yakın öğrenci gelmesine rağmen bu olayın üstünü öretmeye
çalışarak 30-40 öğrenci zehirlendi gibi bilgiler veriyor."
29 Mart 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde Suriyeli göçmenlerin kaldığı ve ilçeye 4 kilometre uzaklıkta
Dumluca Köyü yolu üzerinde bulunan çadır kentte saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan
yangın kısa sürede çok sayıda çadırı sardı. Büyüyen alevlerin arasında kalan yaşları 3 ile 8 arasında
değişen 3 çocuk, yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından zorlukla
söndürülürken, yaralılar Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ise
soruşturma başlatıldı. 26 Mart tarihinde aynı çadır kentte, yine yangın çıktığı ve yangında bir çocuğun
yaşamını yitirdiği öğrenildi.
29 Mart 2016’da, İstanbul Ümraniye'de bir restoranda komi olarak çalışan 16 yaşındaki Ercan Tuğlu, 16
Mart günü ehliyeti olmadığı halde motorla sipariş servisine gönderildi. Kafasında kaskı dahi olmayan
Tuğlu, bir su arabasıyla çarpışarak, ağır yaralandı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
ve 1 hafta yoğun bakımda kalan Tuğlu, bugün akşam saatlerinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
30 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ne bağlı Ben û Sen Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal
İlköğretim Okulu’nun arka tarafından yapımı süren karakola beton blok taşıyan vinç aracının okul duvarını
devirmesi sonucu duvarın altında kalan 3 çocuktan Ayaz Özdemir (6) ve Furkan Öner (6) yaşamını yitirdi.
31 Mart 2016’da, İzmir’de, bir ortaokulda matematik öğretmeni 30 yaşındaki Y.P.B., ilk çocuğunun
doğumu sonrasında, üşümemesi için hemşire tarafından konulan sıcak su torbalarının unutulması üzerine
iki ayağının topuğunun yanmasıyla yaralandığı öğrenildi. Y.P.B., olayda ihmali bulunan özel hastanedeki
sorumlular ve hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.
31 Mart 2016’da, Şırnak'tan Bursa'ya hasta götüren Şırnak Belediyesi'ne ait ambulans, Cizre girişindeki
polis arama noktasında bağlandı. Ambulans, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir bekçinin kanser
olan eşini, Şırnak'tan Bursa'ya götürmek için yola çıktı. Cizre'de ki arama noktasında durdurulan
ambulans, polisler tarafından bağlanırken, gözaltına alınan ambulans şoförü ise serbest bırakıldı.
4 Nisan 2016’da, İstanbul'un turistik mekânlarından Fatih İlçesindeki Gülhane Parkı'nda bulunan bir çay
bahçesinin duvarı çökmesi sonucu mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin ise yaralandığı
öğrenildi.
27 Nisan 2016’da, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde Ofis Semti’ndeki Gevran Caddesi’nde kirpi tipi zırhlı
aracın çarptığı Hatun Elhaman (76) ezilerek yaşamını yitirdi.
10 Mayıs 2016’da, Van’ın Muradiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve doktorlar tarafından "Bir şeyi
yok" denilerek evine yollanan 9 yaşındaki Filiz Turgal, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Çocuklarının
ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini iddia eden aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
söyledi.
13 Haziran 2016’da, Maraş Kayseri karayolunda bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına yüzmek için giren 3
arkadaştan 16 yaşındaki Osman Korkusuz ve 14 yaşındaki İsmail Korkmaz suda boğularak yaşamını
yitirdi.
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15 Haziran 2016’da, Adana'nın Yüreğir İlçesine bağlı Levent Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına
serinlemek için giren iki erkek çocuk bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevrede bulunanlar, çocukları
kurtarmak için suya girerken, her iki çocuk da kısa sürede gözlerden kaybolduğu bildirildi.
18 Haziran 2016’da, Adana'da dengesini kaybederek DSİ kanalına düşen 11 yaşındaki Emine Gül,
akıntıya kapılarak kayboldu.
21 Haziran 2016’da, Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında serinlemeye çalışan Suriyeli tarım işçisi Ali
İlhan, akıntıya kapılarak boğuldu.
6 Temmuz 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Akarsu Mahallesi'nde İdris ile Hasret Işıktaş çifti, 5
yaşındaki kızları İrem Nur Işıktaş ile birlikte bayram ziyaretine gitti. Ailenin bir anlık dalgınlığı sonucu 5
yaşındaki Işıktaş, gözden kayboldu. Kaybolan kızlarını arayan aile küçük kızlarının cansız bedenini
sulama kanalında buldu.
30 Temmuz 2016’da, Hakkari’de serinlemek amacıyla Zap suyuna giren iki çocuk akıntıya kapılarak
kayboldu. T.K. (12) ve B.S. (14) isimli çocukların bulunması için Belediye ve AFAD ekipleri ile çok sayıda
yurttaş Zap vadisinde arama çalışmaları sonuç vermedi.
7 Ağustos 2016’da, Serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren 4 yaşındaki Sedat ve Ömer Özdemir adlı
kuzenler, suyun akıntısına kapılarak yaşamını yitirdi. Antalya ise 7 yaşındaki çocuk girdiği havuzda
boğuldu. Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasıyla tatil yapan 7 yaşındaki Ela Demirtaş,
kaldıkları otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.
20 Eylül 2016’da, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) şiddetli rüzgâr nedeniyle sınıfın
tavanının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. MAKÜ Cevat Sayılı sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin ders gördüğü sınıfın alçıpen tavanı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle düştü.
Olayda hafif yaralanan Öğretim Görevlisi Hacer Orun Kavak (38) ile öğrencilerden Elif Esra Ülkü (19),
Sümeyye Yurdusev (20), Duygu Uyar (20) ve Havva Kızılhan (19), 112 Acil Servis ekiplerince Burdur
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
21 Eylül 2016’da, Konya'da Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Beyhekim, 20 Eylül
günü Ereğli ve Halkapınar’da İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ile Halkapınar İlçesi’ndeki Atatürk
İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle taşıma
sistemle eğitim görüp, aynı yemek şirketinden yemek yiyen 215 öğrencinin, zehirlenme şüphesiyle
hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
10 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Savcı Hakan Kılıç İlköğretim Okulu'nun birinci sınıf
öğrencisi Beritan Hacıoğlu (6) ve kardeşi Dicle Hacıoğlu (7) kantinde özel bir yemek şirketi tarafından
verilen sabah kahvaltısında yedikleri salamlı sandviçten kaynaklı zehirlendi. Cuma günü okul çıkışı
evlerinin bulunduğu İlanî köyüne gelen iki kardeş, baş dönmesi, mide bulantısı şikâyetiyle Doğubayazıt
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane personelleri tarafından, "Bir şeyleri yok" denilerek köylerine geri
gönderilen 2 kardeşten durumu ağırlaşan Beritan, ailesi tarafından 2 saat sonra tekrar Doğubayazıt Devlet
Hastanesine götürüldü. Hastane yetkilileri bu kez de "Yeterli imkân yok" diyerek küçük Beritanı tedavi
etmezken aile çocuklarını Batman'da özel bir hastaneye kaldırdı. Burada gıda zehirlenmesi teşhisi
konulan Beritan, kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.
12 Ekim 2016’da, Edremit İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda kalan 91 öğrenciden 70’i, sabaha karşı 03.00’ten
itibaren şiddetli mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle peş peşe hastanelere taşındı. Serum ve
ilaç verilen öğrencilerden 55’i Burhaniye Devlet Hastanesi’nde, 15’i de Edremit’teki hastanelerde yapılan
müdahalenin ardından taburcu edildi.
13 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Bereket ve Telçeker Köylerindeki okullarla merkez
İmam Hatip, Reşat Erden, Savaş Ay liselerinde bugün öğlede dağıtılan ve içinde peynir, domates, marul
bulunan sandviçleri yiyen öğrenciler 61’i bir süre sonra kusma ve ishal belirtileri ile hastaneye kaldırıldı.
Aileleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı.
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13 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Fidela köyündeki Alıcı İlköğretim Okulu'nda okuyan 183
öğrenci verilen kumanya yemeğinden zehirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalı İçkale Gıda Efem
Yemek Fabrikası tarafından getirilen köfte, kek, kuru üzüm ve ekmekten oluştan kumanyadan yiyen
çocuklarda, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve aşırı ateş meydana geldi. Çocukların zehirlenmesi
şüphesiyle haber verilen çok sayıda ambulans okula geldi. Çocuklar kent merkezindeki Selahaddin Eyyubi
Çocuk Hastanesi acil bölümü ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen memurlar ise Çocuk Hastanesi içerisinde dolaşıp zehirlenen
çocuklar ve yakınları ile kimsenin iletişime geçmesine izin vermedi. Hastane içinde güvenlik görevlilerine
talimat veren memurların, polis gibi davranması dikkat çekti. Görevliler yaşanan zehirlenme olayının
dışarıya yansıtılmasını engellemeye çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlileri de gazetecilere müdahale
ederek, çekim yapmalarına engel olduğu iddia edildi.
26 Ekim 2016’da, Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Hüseyin Başaran Ortaokulu'nda okuyan 11 öğrenci kantinden
alıp yedikleri öne sürülen tavuk dönerden zehirlenerek hastanelik oldu.
10 Kasım 2016’da, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde 35'i nöbetçi personel olmak üzere hasta
yakınlarıyla birlikte yüze yakın kişinin bu akşam saatlerinde zehirlendiği öğrenildi. Sağlık Emekçileri
Sendikası (SES) İzmir Şubesi'nden aldığımız bilgilere göre, zehirlenme hastaneye gelen yemeklerden
kaynaklandı. Hastanenin ek binasında tedavi altına alınan yüze yakın kişinin arasında bilinç kaybı
yaşayanların olduğu da bildirildi. Sendika yetkilileri, Bozyaka'da da aynı firmanın yemekleri dolayısıyla çok
sayıda kişinin zehirlendiği bilgisini verdi.
20 Kasım 2016’da, Edirne Keşan’a bağlı Yenimuhacir Beldesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Vahit Güney,
torunu öldüğü için dün akşam saatlerinde evinde mevlit okutarak gelen misafirlerine tavuklu pilav ikram
ettiği öğrenildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 55 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle
Keşan Devlet Hastanesi ve özel hastaneye başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı.
Yetkililer, zehirlenmenin tavuk etinden meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.
29 Kasım 2016’da, Adana'nın Aladağ İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan ve çevre köylerde oturan
ailelerin ortaokul ve lise dengi okullarda öğrenim gören kız çocuklarının kaldığı yurtta akşam saatlerinde
yangın çıktı. Yangında 1’i yetişkin, 1’i çocuk, 10’u öğrenci 12 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi yaralandı.
8 Aralık 2016’da Urfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’ndeki bulunan Geçit İlköğretim
Okulu'nda eğitim gören 22 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul
kantininden aldıkları yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.
28 Aralık 2016’da, Kemik kanseri tanısıyla 5 yıldır tedavi gören Burhan Gizlenmiş, sık sık nükseden
şiddetli ağrılarının dindirilmesi için dün gece saatlerinde gittiği Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesi’nde doktor tarafından keyfi olarak geri çevrildiğini iddia etti. Nöbetçi Doktor Mustafa K.’nin
kendisini azarladığını öne süren Gizlenmiş, doktorun tedavi sürecinde kullandığı ilaçların bağımlılık
yaptığını, bu nedenle morfin iğnesini vurmayacağını söylediğini aktardı. Buna itiraz eden Gizlenmiş,
kendisinin bağımlılık gibi bir sorununun olmadığını, hastane kayıtlarına bakabileceklerini, en son 3 hafta
önce ilacı kullandığını söylemesine rağmen hastaneden çıkarıldı. Hemşirelerin Doktor Mustafa K.’ye,
Gizlenmiş’i tanıdıklarını, kendisinin Osteserkon hastası olduğu ve muayene edilmesi gerektiğini bildirdi.
Ancak doktor tüm bunlara rağmen tedaviyi reddetti. Bunun üzerine Gizlenmiş, Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi’ni (SABİM) arayarak şikâyetini bildirdi. Doktorla iletişime geçen görevliler de başarılı olamadı.
Hastanedeki diğer personeller Gizlenmiş’e, yapacakları bir şeyin olmadığını illetti. Ağrısından hareket
etmekte zorlanan ve konuşmakta güçlük çeken Gizlenmiş, gece hastane önünde yaklaşık 2 saat
bekledikten sonra özel bir hastaneye geçti. Gizlenmiş, burada muayene edilerek ağrı kesici iğnesi vuruldu.

5.2. Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Asker/Polis Ölümleri/İşkence ve
Kötü Muamele
.
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26 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde bulunan 34. Hudut Tugay Komutanlığı’nda zorunlu
askerlik hizmetini yapan Erzurum nüfusuna kayıtlı Enes Tatlı’nın tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği iddia
edildi.
26 Ocak 2016’da Balıkesir’de zorunlu askerlik hizmetini yapan Kars’ın Kağızman İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı
Ersin Aras’ın (30) kışlada gördüğü işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu zatürre olduğu ve
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. İddialara göre ailesiyle görüşmelerinde sık sık
cezalandırıldığını ifade eden Ersin Aras, “hava değişimi için numara yaptığı” gerekçesiyle soğukta
bekletildiğini anlattı. Bir süre sonra öksürük ve ağır halsizlik şikâyetiyle Balıkesir Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Ersin Aras’ın yakalandığı zatürre hastalığının tüm akciğerini kapladığı ve bunun kalbini de
etkilediği ve tedavi için gecikildiği ortaya çıktı. Teşhisin konmasından sonra “çürük” raporu verilerek
askerlikle ilişkisi kesilen Ersin Aras kalp nakli için beklediği ve tedavi gördüğü Ankara’daki Yüksek İhtisas
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
2 Mart 2016’da Zorunlu askerlik hizmetini Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde kısa dönem er olarak yapan
Doğan Kuşdemir’in (27), birliğinde kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi.
29 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hakan Şanay isimli bir uzman çavuşun intihar ettiği iddia
edildi.
10 Nisan 2016’da, İzmir’in Ödemiş İlçesi’ne dağıtım iznine gelen er 20 yaşındaki Levent Aktuğ, evinin
bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi.
20 Nisan 2016’da, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde zorunlu askerlik yaparken 18 Nisan’da terhisine dört
saat kala intihar ettiği belirtilen asteğmen Osman Yaman 24 Nisan günü memleketi Giresun’da toprağa
verildi.
3 Mayıs 2016’da Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde bulunan Yelkenli Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik
hizmetini yapan Adem Gül’ün (23) bir askerin silahının “yanlışlıkla” ateş alması sonucu öldüğü öğrenildi.
8 Mayıs 2016’da Tunceli’de bulunan Elmalı Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
Erzurum nüfusuna kayıtlı er Sefa Uzun’un elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edildi.
8 Mayıs 2016’da Van’da adı açıklanmayan bir erin zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Muradiye Askerlik
Şubesi’nde nöbet tuttuğu kulübede intihar ettiği öğrenildi.
18 Mayıs 2016’da Tekirdağ Cezaevi Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Denizli nüfusuna
kayıtlı Serkan Pamuk’un (21) nöbet dönüşü intihar ettiği ileri sürüldü.
17 Haziran 2016'da Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki Bağlıca Jandarma Karakolu'nda zorunlu askerlik
hizmetini yapan bir askerin elektrik akımına kapılarak öldüğü iddia edildi.
19 Haziran 2016’da, Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugayı'nda askerlik yapan Erzurum
nüfusuna kayıtlı Muhammet Duman isimli askerin sırtından vurulduğu belirtildi. Ağır yaralandığı belirtilen
Duman, kaldırıldığı GATA'da yaşamı yitirdi.
1 Temmuz 2016'da Şanlıurfa'da Harran İlçe Jandarma Komutanlığı'na zorunlu askerlik hizmetini yapan
Mardin nüfusuna kayıtlı er Murat Gözal bir başka erin silahından iddiaya göre “yanlışlıkla” çıkan kurşun
nedeniyle vurularak kaldırıldığı hastanede 11 gün sonra öldü.
4 Ağustos 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’ndeki Garnizon Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
V.D. (20) adlı erin nöbet tuttuğu sırada kendisine yemek getiren M.B. (20) adlı eri başından vurarak
öldürdüğü iddia edildi.
8 Ağustos 2016’da, Tokat'ta 6 aydır zorunlu askerlik yapan Mardin ilçesi Derîk doğumlu Mevlam Öztekin
(21), 7 Ağustos akşamı şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, er Mevlam
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Öztekin, zorunlu askerliğini yaptığı sırada, birliği tarafından ailesine "psikolojik rahatsızlığı" olduğu bilgisi
verildi. Daha sonra, ailesi ve er Öztekin de "hava değişimi" istemesine rağmen izin verilmedi. Ancak, 7
Ağustos akşamı nöbete tuttuğu sırada Öztekin, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Öztekin'in ölümünün
ardından ise "intihar etti" şeklinde açıklama yapılsa da ailesi durumdan askeriyeyi sorumlu tutuyor.
24 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan A. Ç. ve K. Ç.; “Oğlumuz M.Ç. Edirne Keşan da
zorunlu askerlik görevini yapıyordu kendisi ile en son 12 Ağustos 2016 günü saat 15.00 gibi konuştuk
teskere alacağı için 250 TL para istedi. Daha sonra hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. 20
Temmuz 2016 ‘da Diyarbakır Huzur polis karakoluna kayıp başvurusunda bulunduk. Bir gün önce
Diyarbakır’da baba evine gelen polisler M.Ç’nin öldüğü bilgisini verdiler. Ölüm haberini alınca İstanbul Adli
Tıp Kurumuna geldik, cenaze bize hiçbir şekilde gösterilmedi ve ölümü ile ilgili bilgi verilmedi. Adli Tıp’ta
teşhis yapılmasını istiyoruz.” Dedi. (İHD İstanbul)
29 Eylül 2016’da, Adana'da 50 yaşındaki Serpil Özer, 28 yaşındaki oğlu Gökhan Tosun'un askerde dayak
yediği için psikolojisinin bozulduğunu ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Gazi Üniversitesi İktisat
Bölümü mezunu Gökhan Tosun mayıs ayında askere gitmek için başvurdu. Askerliğini yedek subay olarak
yapmak isteyen Tosun'a askeriyeden gelen evrakta İzmir Narlıdere 2'inci İstihkâm Bölüğü'ne kısa dönem
er olarak gideceği bilgisi geldi. Tosun bunun üzerine İdare Mahkemesi'ne başvurarak kararın iptalini istedi.
Ancak karar çıkmayınca 5 Ağustos'ta Adana'dan ayrılarak İzmir'deki birliğine teslim oldu. İddiaya göre, 6
Ağustos'ta askeri yetkililer Tosun'un ailesini arayarak acilen İzmir'e çağırdı. Sırtında, kollarında ve
yüzünde morluklar olan Gökhan Tosun'un birliğine gelince kendini yere atıp yaralandığı söylendi. GATA'ya
sevk edilen Tosun, 14 gün süren tedavisinin ardından 3 ay rapor verilip taburcu edildi. Psikoloji bozulan
Tosun, askerde başına ne geldiğini tam olarak hatırlamadığını söylerken annesi Serpil Özer, ilk eşinden
olan oğlunun dövüldüğünü ileri sürüp, ilgililerin cezalandırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulundu.
9 Ekim 2016’da, Hakkar’nin Çukurca ilçesindeki Hantepe üs bölgesinde bulunan bir mevzide el
bombasının patlaması sonucu sözleşmeli asker Furkan Hamamcı'nın yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Hamamcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığında basına kapalı
düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.
1 Kasım 2016’da Elazığ’daki Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
Kars nüfusuna kayıtlı er Adem Karaçöp’ün (20) tüfekle kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi.
14 Kasım 2016’da, Bolu'da, cezaevinde nöbet tuttuğu kulede silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki
Jandarma Er Samet Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
1 Aralık 2016’da, Şeyhmus Karalar isimli 10 aylık er, askerlik yaptığı Siirt Eruh Alay Komutanlığı’nda
şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Ailesine Karalar’ın yoğun bakımda olduğu ve acil Siirt’e gelmelerini
bildiren askeri yetkililer, hastanede ölüm haberini verdi. Otopsi işlemi gerçekleştirildiği Karalar’ın,
vücudunda yoğun morluklar olduğunu ifade eden aile bireyleri, kardeşlerinin ölümünün şüpheli olduğunu
ifade etti. Karalar ailesine hastane ve askeri yetkililerce henüz ölüm nedeni bildirilmezken, otopsi raporu
da teslim edilmedi.

6. SALDIRIYA UĞRAYANLAR
12 Ocak 2016’da İstanbul’un Fatih Semti’nde bulunan ve tarihi mekânların yer aldığı Sultanahmet
Meydanı’nda (Semti’nde) intihar eylemi gerçekleştirildi. Dikilitaş önünde Suudi Arabistan doğumlu Suriye
vatandaşı Nabil Fadlı (27) adlı intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı çevreyi gezen bir turist kafilesinin
yakınında patlaması sonucu tamamı yabancı turist 10 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 15 kişi de yaralandı.
Patlamada hayatını kaybedenlerin adları şöyle: Gerhard Günther Höppner, Steffen Höppner, Rudolf
Krollman, Hiltrud Krollman, Karin Erika Franke-Dütz, Rüdiger Karl Faber, Marianne Faber, Gernot Eike
Mildner, Adolf Jurgen Glorius, Rudiger Becker. Patlamanın hemen ardından Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı kararı verildi.
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12 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek
Yüksekokulu'nda okuyan İlhami Ülgen isimli öğrenci, 25 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına uğradı.
Saldırıdan sonra Necip Fazıl Kısakürek Devlet Hastanesi'ne giden Ülgen darp raporu aldı.
13 Ocak 2016’sa, Van'ın Erciş ilçesi çıkışında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gece geç saatlerde
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Yapılan saldırıda akaryakıt istasyonunda
bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kişinin cenazesi ambulansla İlçe
Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
14 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araç saldırı
düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda meydana gelen patlama ve patlama ardından yaşanan çatışma
sonucu, Mehmet Şenol Çiftçi (29) isimli polis memuru ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi ve bir polis
memurunun eşi Esra Köse Başaran yaşamını yitirdi. Müdürlük binasının bitişiğinde bulanan ve patlamanın
etkisiyle çöken 2 katlı müstakil evin enkazı altında kalan Lokman Açıkgöz ile çocukları Sadık Efe (5) ve
Ecrin (1) yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği, 1 polis memuru ile 3’ü çocuk 5 yurttaşın yaşamını yitirdiğini,
39 kişinin ise (6’sı polis, 8’i polis yakını) yaralandığını açıkladı.
16 Ocak 2016’da derneğimize gelen E.M.; “14 Ocak 2016 günü saat 17.30 gibi kağıt toplayıcılığı yapan
kardeşim, yerden karton toplarken zabıta amiri niye alıyorsun diye kardeşime hakaret edip tokat atmış,
ben kardeşimin yanına gittim. O sırada kardeşime vuran ve hakaret eden Oktay isimli zabıta görevlisini
gördüm. Kardeşime neden vurduğunu sordum o da bana Taksim meydanına gel konuşalım dedi. Taksim
meydanında bana hakaret ettiler. Bana saldırdılar sayılarını tam olarak bilmemekle birlikte dört kişi 20
dakika bana bir fiil saldırdılar. Kafamda, burnumda kırık, kaşlarımda yarılma ve vücudumda morluklar
oluştu. Kardeşimle Beyoğlu karakoluna suç duyurusu için gittik hiç ilgilenmediler ve bir şey yapamayız
dediler. Hukuki destek, tıbbi yardım ve uygun bir zamanda derneğinizde basın açıklaması yapmak
istiyorum. Şişli Etfal hastanesinden alınmış iş göremez raporu ve hastane muayene belgesi mevcut.” Dedi.
(İHD İstanbul)
18 Ocak 2016’da Kilis’te kent merkezindeki Eyüp Gökçeimam Ortaokulu’nun bahçesine Suriye’den IŞİD’in
attığı iddia edilen roket mermilerinin düşmesi sonucu okulun temizlik görevlisi Ayşegül Polat yaşamını
yitirdi, bir öğrenci de yaralandı.
27 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak 2016’da düzenlenen intihar eyleminde yaralanan 15
kişiden Birgit B. (63) Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin
sayısı 11’e yükseldi.
30 Ocak 2016’da Şırnak’ın İsmetpaşa Mahallesi’nde geçici köy korucusu Murat Sevim (44), evinin önünde
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
5 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Aşağı TOKİ Camii'nde, Cuma vaazı sırasında Suriye'deki
Bayırbucak bölgesine gönderilen çetelere destek isteyen imama tepki gösteren bir yurttaş cemaat içinde
bulunan AKP'liler tarafından linç edilmek istendi. Cami imamının vaazına tepki göstererek, "Türkmenlere
de Kobanê'ye de yardım gönderelim. Aynı acı Kobanê'de de yaşanıyor" şeklinde konuşan yurttaşa,
cemaat arasında bulunan AKP'liler ve camide bulunan polisler saldırdı. Olayın duyulmasının ardından
camiye gelen polis, linç girişimi sonucu darp edilen yurttaşı gözaltına alarak Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne
götürdü.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Cizre'deki katliamlara karşı yapılan eylemleri takip etmek üzere
Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde bulunan DİHA Muhabiri Alaattin Zuğurli'ye, siyah renkli Toyota marka
araçtan ateş açıldığı ileri sürüldü.
11 Şubat 2016’da Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde HDP binasına silahlı saldırı düzenleyen kimliği belirsiz
kişiler, binada bulunan İlçe Örgütü Başkanı Rahmi Dağyar ve eski İlçe Örgütü Başkanı Hasan Ural’ı
vurarak yaraladı.
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17 Şubat 2016’da Ankara’da askeri personeli taşıyan servis araçlarına bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Saldırı Kuvvet komutanlıklarının yakınlarındaki İnönü Bulvarı’nı Dikmen Caddesi’ne bağlayan Merasim
Sokak’ta memurların mesai saati bitiminde gerçekleştirildi. Dört servisin tamamen tahrip olduğu saldırıda
20’si rütbeli asker, 7’si TSK mensubu sivil personel, 1’i sivil toplam 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin
de yaralandığı açıklandı. 19 Şubat 2016’da açıklama yapan Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt
saldırıyı kendi üyeleri Abdulbaki Sönmez’in gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda ölenlerin sayısı 23 Şubat
2016’da tedavi gördüğü hastanede Aydın Dedegil’in yaşamını yitirmesiyle birlikte 29’a yükseldi.
23 Şubat 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak 2016’da düzenlenen intihar eyleminde
yaralanan 14 kişiden 52 yaşındaki bir kadının Almanya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği
açıklandı. Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
23 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne önünde Başhekim
Dr. Şenol Gedik, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastane önünde meydana gelen
saldırıdan Gedik yara almadan kurtulurken, şoförü ve çevrede bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
25 Şubat 2016’da, Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, ırkçı bir grubun
saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 3 öğrenci yaralandı.
27 Şubat 2016’da, Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan 2 öğrenci, İsa Divanlı Mahallesi'nde
ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan gençlerden M.E.K. elinden ve ayağından
aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, A.H.Ş. isimli öğrenci ise sırtına aldığı iki bıçak darbesiyle ağır
yaralandı. Saldırgan grup, olay yerinden uzaklaştığı sırada ağır yaralı olan A.H.Ş. isimli öğrenciye
arabayla çarptı.
4 Mart 2016’da, Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan Şefik Bozkurt
isimli öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Hakkâri Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan Bozkurt Atatürk
Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
4 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bitişiğindeki
lojmanlara bombalı araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 polisin
öldüğü, sivillerin de bulunduğu 35 kişinin yaralandığı açıklandı.
6 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Dicle Mahallesi'nde haber takibi yapan Jin Haber Ajansı
(JINHA) Muhabiri Zehra Doğan ile FİFA Fransa fotoğraf ajansında çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir
gazeteci, çekim yaptığı ev güvenlik güçleri tarafından otomatik silahlarla tarandı. Uzun süre taranan evde,
gazeteciler bir süre mahsur kaldıktan sonra, ateşin kesilmesinin ardından evden ayrılabildi. Bombaatara
ait olduğu belirtilen merminin patlamasından kaynaklı ismi öğrenilemeyen gazeteci şarapnel parçasıyla
elinden yaralandı.
13 Mart 2016’da, İstanbul Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2016
yılı "Basında Sağlık Ödülleri" nde bu yıl DİHA ajansı “İnternet gazeteciliği” ödülüne laik görüldü. Ödülü
almak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda düzenlenen ödül törenine katılan
İstanbul Haber Şefi Zuhal Atlan, konuşması sırasında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Ödülünü almak üzere
sahneye çıkan Atlan, konuşmasında “Biz çatışmalı sürecin başladığı günden bu yana 30’uncu kez
sansüre uğruyoruz. Ancak 31’inci kez de yayına devam ediyoruz. Biz Kürdistan’da devletin katlettiği
insanları gösterdiğimiz için sansürleniyoruz" dediği sırada, katılımcılar tarafından yuhalanarak, “Burası
Kürdistan değil burası TC” sözleri ile ırkçı saldırıya uğradı. Bu esnada bozkurt işareti yaparak Atlan’ı linç
etmeye çalışan grubu, diğer katılımcıların alkışları susturdu. Olayın ardından İstanbul Tabip Odası
yetkilileri Atlan’dan özür diledi.
13 Mart 2016’da Ankara’da Kızılay Meydanı’nda bulunan otobüs duraklarına bombalı araçla saldırı
düzenlendi. Saldırı Atatürk Bulvarı’nın Çankaya’ya çıkan yönünde Güvenpark otobüs duraklarında
otobüsler yolcu beklerken gerçekleştirildi. Saldırıda 37 kişinin yaşamını yitirdiği, 15’i ağır 125 kişinin de
yaralandığı açıklandı. Saldırıda yaşamını yitiren 34 kişinin adları şöyle: Bağdat Çermik, Muharrem Çermik,
Ayşe Bilgilioğlu, Perihan Çermik, Mehmet Yurtsever, Turgay Bulut, Fehmi Çetinkaya, Murat Gül, Hamide
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Sibel Çetinkaya, Berkay Baş, Erdem Soydan, Taner Kılıç, Feyza Acısu, Sevinç Gökay, Kerim Sağlam,
Ferah Önder, Oğuzhan Dura, Sümeyra Çakmak, Destina Peri Parlak, Cemal Özdiker, Kemal Kalıç, Yaşar
Durakoğlu, Kemal Bulut, Elif Gizem Akkaya, Ozan Can Akkuş, Atakan Eray Özyol, Nusrettin Can
Çalkınsın, Zeynep Başak Gürsoy, Elvin Buğra Arslan, Mehmet Alan, Eyüp Ulaş, Dorukhan Yusuf
Özdemir, Mehmet Emir Çakır, polis memuru Nevzat Alagöz.
13 Mart 2016’da, Hatay'da Ankara saldırısını protesto etmek amacıyla oturma eylemi yapan Halkevi
üyelerine ırkçı bir grup saldırdı. Saldırı sırasında bir kadın başından yaralandı.
19 Mart 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı
yakınlarında yabancı turist kafilesine yönelik intihar eylemi düzenlendi. IŞİD üyesi olduğu tespit edilen
Mehmet Öztürk’ün (24) üzerindeki bombayı patlatması sonucu Simha Simon Demri, Yonathan Suher ve
Avraham Godman adlı 3 İsrailli ve Ali Rıza Khalman adlı İranlı olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 7’si ağır
12’si yabancı toplam 39 kişi de yaralandı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken RTÜK saldırıya
ilişkin yayın yasağı getirdi.
23 Mart 2016’da, Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi'de sohbet eden yurtsever ve sosyalist öğrenciler,
faşist-ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 6-7 kişilik ırkçı grup, ellerinde "Sallama" diye tabir edilen kesici
aletlerle öğrencilere saldırdı. Ölüm tehditleri savuran grubun saldırısı karşısında öğrenciler ise amfinin
girişine barikat kurdu ve saldırıları püskürttü. Olayda ırkçı gruptan bir kişi yaralandı. Daha sonra olaya
yeniden müdahale eden polis, sol ve yurtsever gruptan 5-6 kişiyi gözaltına aldı. Kaldıkları yurda doğru
giden 2 öğrencide Beytepe Alışveriş Merkezi (BAM) yakınında ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralanan öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 Nisan 2016’da, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sosyalist öğrencilere karşıt bir
grubun saldırısı ardından olaya müdahale eten polis, saldırıya maruz kalan 7 öğrenci gözaltına aldı.
2 Nisan 2016’da, İzmir Gaziemir fuarında çalışan 5 Kürt işçinin sayıları 30 ile 40 arasında değişen özel
güvenlik görevlileri tarafından linç edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Gaziemir'deki mermer fuarında
sigortasız olarak çalışan ve taşımacılık işi yapan Kürt işçiler Murat Uluğ, İbrahim Uluğ, Ömer Demirtaş,
Yusuf Uluğ ve Yadigar Balkaya işyeri güvenlikleri tarafından gerekçesiz olarak feci şekilde darp edildi.
Akşam saat 20.30 sıralarındaki vardiya bitiminde işten çıkan işçilere jop ve kelepçelerle saldıran yaklaşık
30-40 kişilik özel güvenlik grubu Kürt işçileri linç etti. Aldıkları darbeler sonucu kaburgaları zedelenen
işçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar açılırken, güvenliklerin darp esnasında Kürt işçilere ırkçı
küfürler ve hakaretler savurdukları da öğrenildi. İşverenlerin olayın yaşandığı yere gelmesiyle güvenlikler
işçileri darp etmeyi bırakırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise Kürt işçileri gözaltına almaya çalıştı. Yine
polis, olayın üzerine örtmek amacıyla "İki tarafta şikayetçi olmasın bu olay kapansın" şeklinde sözler sarf
ettiği iddia edildi.
1 Nisan 2016’da, Ankara Üniversitesi öğrencisi Macit Aslan isimli öğrenciyle birlikte Kürt öğrenciler, daha
önce kendilerine üniversitede saldıran kişilerce değişik yerlerde silahla tehdit edildi. Akşam saatlerinde
Kızılay'dan evine gitmeye çalışan Aslan'ın önünü Meşrutiyet Caddesi üzerinde iki şahıs keserek,
kendisiyle konuşmak istedi. Ancak "sizi tanımıyorum, kimsiniz ve sizinle ne konuşacağım" diyen Aslan,
söz konusu şahıslar, bellerindeki silahı göstererek, "Biz buyuz" diyerek, tehdit etmeye başladı. Aslan,
yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arkamdan 'Macit baksana, biraz oturalım, konuşacaklarımız var' dediler. Biri
25 yaşlarında diğeri de 40-45 yaşlarındaydı. Kimsizin diye sorduğumda da bellerindeki silahı gösterdiler ve
'biz buyuz' şeklinde cevap verdiler. Ayrıca, dün akşam gözaltına alınan ve bugün bırakılan iki
arkadaşımızın ismini de vererek, biz nerde olduğunu ve kim olduğunu çok iyi biliyoruz, istesek seni hemen
buluruz." Aslan, tehdit olayının ardından hızla bölgeden uzaklaştığını ve son dönemde üniversitelerdeki
baskıyla birlikte yaşanan bu tehdit olayının ardından can güvenliğinin olmadığını söyledi. Aslan'ın tehdit
edilmesinden birkaç saat sonra bu kez de Yüksel Caddesi'nde Aslan'ı tehdit eden şahısların 3 Kürt
öğrenciyi daha tehdit ettiği öğrenildi.
3 Nisan 2016’da, Ankara'nın Yüksel Caddesi’nde stant açan ve müzik dinletisi yapan Dev-Lis üyesi
öğrencilere çarşı iznine çıkan bir grup asker saldırıda bulundu. Öğrencilerin saldırıya karşılık vermesi
üzerine askerler Karanfil Sokak yönüne doğru çekildi. Ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi
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ve sivil polis geldi. Polislerin gelmesi ile birlikte Karanfil Sokak’ta biriken kalabalık ırkçı sloganlar atmaya
başladı. Ardından saldırıya uğrayan öğrencilere müdahale eden polis 15 öğrenciyi darp ederek gözaltına
aldı. Polisin kadın öğrencileri yerlerde sürüklediği görüldü. Saldırıda ağır bir şekilde darp edilen
öğrencilerden Barış Mandak hastanede tedavi altına alındı.
4 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahallesi'nde geçici köy korucusu olduğu öğrenilen
Adnan D. adlı bir kişi, Girmeli Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğradı. Çocuğu ve eşi ile birlikte sağlık
ocağına gittiği sırada saldırıya uğrayan Adnan D. isimli korucunun kim veya kimler tarafından vurulduğu
öğrenilmedi.
6 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde kendine ait araç ile göreve giden ismi
öğrenilemeyen bir uzman çavuş, hareket halindeyken yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateşle ağır
yaralandı. Ağır yaralı asker olay yerinde yaşamını yitirdi.
6 Nisan 2016’da, Facebook paylaşımları nedeniyle 30 Mart günü eğitim gördüğü Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi'nde polislerce gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan Jin Haber Ajansı (JİNHA)
Erzurum muhabiri Manolya Bulut, sosyal medya platformlarında hedef gösterilip, tehdit edildi. 'Duygu
Coşkun @Sanatizati' ismine kayıtlı bir kullanıcı tarafından "Manolya Bulut gibi terörist öğrenciler en kısa
zamanda okullardan temizlenmeli" paylaşımı ile Twitter'da hedef gösterilen JİNHA muhabiri, savcılığa
giderek suç duyurusunda bulundu.
9 Nisan 2016’da, Elazığ Fırat Üniversite'nde okuyan ve yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak
tutuklanan öğrencilerin ara sınavlar dolayısıyla (Vize) okula getirileceği duyurusu üzerine harekete geçen
ırkçı bir grup, yurtsever, demokrat öğrencilere saldırdı. Elazığ Ülkü Ocakları adlı facebook sayfası
üzerinden saldırıyı örgütleyen ırkçı grup, Fen- Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelerek 3 öğrenciyi
darp etti. Ellerinde silah, bıçak, sopa ve kesici silahların olduğu 300'e yakın ırkçı grup, polisin gözetiminde
soyadları öğrenilmeyen Mehmet, Serhat ve Harun adlı öğrencilere saldırdı. Yaralanan öğrenciler
arkadaşları tarafından Harput Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet adlı öğrencinin başına isabet
eden cisimden dolayı dikiş atıldığı öğrenildi.
14 Nisan 2016’da, Mersin'in Silifke İlçesi Taşucu Üniversite'sinde okuyan Kürt öğrencilere yönelik üç
gündür ırkçı saldırıların olduğu öğrenildi. AKP gençlik kollarlı olarak bilinen Ak-Gençlik ile ülkücü karşımı
bir grup, üç gün önce 3 Kürt öğrencinin evini basmaya kalktıkları belirtildi. Taşucu Jandarma Karakolu'na
başvuran öğrenciler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu. Bunun üzerine
evleri jandarma gözetimi altına alınan öğrenciler, bu kez okul da saldırıya uğradılar. Derse girmek isteyen
3 öğrenci sivil polis gözetiminde saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Hatip Çahınoğlu, Bedriye Arslan,
Rozerin Ceylandağ, Duygu Aktaş ve Rezan Altuğ isimli öğrencilerin yaralanarak Silifke Devlet
Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Lince maruz kalan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, yaralanan İbrahim
Koca isimli öğrenci taburcu olduğu Erdemli Devlet Hastanesi önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından
kafasına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı belirtildi. Koca'nın ormanlık bir arazide işkence yapılarak gözleri
bağlı bir şekilde bırakıldığı bildirildi. Barış Fırat, Azad Cide ve Mehmet Karaman Gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğrenciler 15 Nisan günü serbest bırakıldı.
22 Nisan 2016’da Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi olan Diyarbakır’ın Silvan
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı V.Ç.’nin (20), ağabeyinin düğününde giydiği kıyafet nedeniyle
karamaninsesi.com adlı yerel bir internet haber sitesinin hedef göstermesinin ardından 15 kişilik ırkçı bir
grubun saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. Vücudunda kırıklar meydan gelen V.Ç.’nin Diyarbakır’a sevk
edildiği ve ameliyata alındığı bildirildi.
22 Nisan 2016’da Kilis kent merkezine Suriye’den 11 Nisan 2016’da IŞİD’in roket atması sonucu roket
mermisinin isabet ettiği Abbas Çelik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
22 Nisan 2016’da IŞİD’in Kilis kent merkezine roket atması sonucu ise Emre Aslan (14), Hatice Evran (62)
ile Abdullah Kaçan (42) adlı 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
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24 Nisan 2016’daki Kilis kent merkezine roketli 2 IŞİD saldırısı sonucu Fatma Demir (36), Suriyeli Fadıl
Emin (23) öldü, 26 kişi de yaralandı.
24 Nisan 2016’da Ankara’da Ankaragücü ile Amedspor futbol takımları arasında oynanan karşılaşmayı
izlemek için gelen Amedspor yöneticisi 5 kişi maçın sona ermesinin ardından bulundukları protokol
tribününde Ankaragücü takımının yöneticilerinin ve taraftarlarının saldırısına ve linç girişimine maruz kaldı.
Amedspor’un bir yöneticisinin merdivenlerden atıldığı saldırıda yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
24 Nisan 2016’da Uşak’ta inşaat işçiliği yapan Eren Sömer (26) ve Ufuk Çelik adlı 2 Kürt işçinin bir parkta
kendi aralarında Kürtçe konuşurken 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradıkları ve ağır yaralanan 2 işçinin de
yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
25 Nisan 2016’da Eskişehir’de kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan Osmangazi Üniversitesi
öğrencilerine aşırı sağcı bir grup saldırdı. Darp edilen öğrencilerden 13’ü yaralanırken daha sonra olay
yerine gelen polis ekipleri ise bildiri dağıtan 9 öğrenciyi gözaltına aldı.
26 Nisan 2016’da Kilis kent merkezine Suriye’den IŞİD’in roket atması sonucu roket mermisinin isabet
ettiği Muhammed İdisa (14) tedavi gördüğü hastanede 27 Nisan 2016’da yaşamını yitirdi.
27 Nisan 2016’da Bursa’da Ulucami önünde intihar eylemi düzenlendi. 25 yaşlarındaki kadın eylemcinin
üzerindeki bombayı patlatması sonucu saldırgan ölürken, 23 kişi de yaralandı. Saldırının ardından
başlatılan operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
28 Nisan 2016’da Eskişehir’de kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan Anadolu Üniversitesi
öğrencilerine aşırı sağcı bir grubun bıçaklı saldırısı sonucu 4 öğrenci yaralandı.
30 Nisan 2016’da Şırnak’ın Şenoba İlçesi’nde Salih Babat (45) adlı geçici köy korucusu uğradığı silahlı
saldırı sonucu vurularak öldürüldü. Olay nedeniyle beldede yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı
ilân edildi.
1 Mayıs 2016’da Gaziantep'te sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren polislerin sayısı
2'ye yükselirken, 18'i polis 22 kişinin tedavisi ise sürüyor. Bombacının IŞİD üyesi olan İsmail Güneş'in
olduğu açıklandı.
2 Mayıs 2016’da Kilis kent merkezine Suriye’den 24 Nisan 2016’da IŞİD’in roket atması sonucu roket
mermisinin isabet ettiği İsmail Ufak (25) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 2 kişi de yaralandı. Öte
yandan kente 1 Mayıs 2016’da düzenlenen 5 farklı roket saldırısı nedeniyle de 8 kişi yaralandı.
2 Mayıs 2016’da Gümüşhane’nin Kürtün İlçesi’nde Yaşmaklı Barajı inşaatında çalışan işçilere silahlı
saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan Adil Bülbül adlı sivil kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Saldırıyı HPG üstlendi.
2 Mayıs 2016’da Giresun’un Doğankent İlçesi’nde ise yine, yapımı devam eden hidroelektrik santraline
(HES) düzenlenen saldırıda da 2 işçi yaralandı. Saldırıyı HPG üstlendi.
5 Mayıs 2016’da Kilis’e IŞİD’in Suriye’den düzenlediği saldırılarda Nisa Döne Sezer (6) öldü, 1’i polis 10
kişi yaralandı.
6 Mayıs 2016’da, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem
Gül için mahkeme heyetinin karar için duruşmaya ara verdiği sırada Çağlayan Adliyesi’nin bahçesinde
olan Can Dündar, Murat Şahin adlı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bir TV kanalına röportaj verdiği
esnada saldırıya uğrayan Can Dündar yara almazken, röportajı yapan Yağız Şenkal seken kurşunlardan
birinin bacağını sıyırmasıyla yaralandı. Saldırıya ilişkin saldırgan Murat Şahin’in yanı sıra 4 kişi daha
gözaltına alındı.
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10 Mayıs 2016’da, Kırşehir'de aynı zamanda HDP üyeleri olan Fırat Altun, soy isimleri öğrenilemeyen
Cihan ve Cüneyt ile ismi öğrenilemeyen bir başka öğrenci, dün akşam saatlerinde Pazaryeri civarında
yaklaşık 30 kişinin saldırısına uğradı. Ahi Üniversitesinde okuyan öğrencilere bir anda saldıran ırkçı grup
bıçak ve kesici aletler kullandı. Saldırıya uğrayan öğrenciler bacak ve baldırlarından yaralanırken aynı
zamanda uzun süre darp edildiler. Öğrenciler daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırıya uğrayan öğrenciler sabah saatlerinde taburcu edildi. Bu arada saldırının Ahi Üniversitesinde
"yeni seçilen reis" tarafından organize edildiği belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan olmadı. HDP'liler
ve saldırıya uğrayan öğrenciler ise savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
10 Mayıs 2016’da, Diyarbakır Valiliği, Yenişehir ilçesinde zırhlı polis otobüsüne yönelik düzenlenen
bombalı araç saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında yapılan saldırı
sonucu 12'i polis, 33'ü sivil toplam 45 kişinin yaralandığını kaydedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye
kaldırılan 3 kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin Bismîl'de gözaltına Belediyesi Meclis üyesi Tufan Tunç ile Zafer Koluman
ve Mehmet Argul isimli yurttaşlar olduğu belirtildi.
12 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Atilla Özdemir,
hastane acil servisinde hasta yakınlarının saldırına maruz kalarak darp edildi. Yaralan Özdemir, Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.
12 Mayıs 2016’da Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Sarıkamış Mahallesi’nde saat 22.30 sıralarında
meydana gelen patlamada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
20 Mayıs 2016’da Adana’nın Seyhan İlçesi’ne bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde evrak dağıtımı yaparken
silahlı saldırıya uğrayan sivil polis memuru Yılmaz Bozkurt (45) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede
öldü.
27 Mayıs 2016’da Kilis’in Elbeyli İlçesi’ne IŞİD’in Suriye’den roketli saldırı düzenlemesi sonucu 5 kişi
yaralandı.
8 Haziran 2016’da Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk anda 3 polis memuru ile 2 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, aralarında sivillerin de
bulunduğu 51 kişinin ise yaralandığı Mardin Valiliği, tarafından açıklandı.
12 Haziran 2016’da İstanbul’da 7 Haziran 2016’da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca yönelik Vezneciler
Şehzadebaşı Caddesi’nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 polis ve 7 sivil öldü, 36 kişi
yaralandı. Saldırıyı üstlenen TAK eylemcinin Eylem Newroz kod adlı Eylem Yaşa olduğunu açıkladı.
13 Haziran 2016’da, Dersim ili Ovacık ilçe merkezinde bulunan adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla
düzenlenen saldırıda 2’si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.
15 Haziran 2016’da, İstanbul Arnavutköy'de "mobil park polisine" silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir
polisin yaralandığı öğrenildi.
15 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Aktütün Köyü’nde bir araca açılan ateş sonucu
aracın şoförü Zahir Er öldü.
15 Haziran 2016’da, Muş'un Kızılağaç Beldesi'ndeki jandarma karakoluna HPG'lilerce yapılan saldırı
sonucu 1 köy korucusu hayatını kaybetti, 3 korucu ise ağır yaralandı.
21 Haziran 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde devriye görevi yapan polis ekibine açılan ateş
sonucu 3 polis yaralandı.
25 Haziran 2016’da, Ankara'da çevre yolundan Diyarbakır’a gitmekte olan seyir halindeki bir yolcu
otobüsüne, başka bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.
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25 Haziran 2016'da Adıyaman'da Kömür Belde Jandarma Karakolu'na erzak götüren askeri araca
düzenlenen saldırıda 1 asker öldü.
26 Haziran 2016’da, Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 Kürt gencine ırkçı saldırıda bulunuldu. Necip
Fazıl Kısakürek Sokağı üzerinde bulunan belediye iş merkezi önünde tespih satan kişi ile M.Ç. (27) ve
B.Ç. (22) arasında gerginlik yaşandı. Satıcı gençlerin üzerinde sarı, kırmızı ve yeşil renklerinde tespih
istediğini iddia etti. Daha sonra kavgaya çevredekilerin katılmasıyla gençlere linç girişiminde bulunuldu.
Saldırı üzerine 2 genç bir apartmana sığındı. İsmi öğrenilemeyen diğer genç ise olay yerinden uzaklaşarak
linçten kurtuldu. Kalabalığın artması üzerine takviye ekipler halinde iki kişi, emniyet müdürlüğüne
götürüldü. Olayın duyulmasının ardından toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, emniyet müdürlüğüne yürüdü.
Burada grubu dağıtmak isteyen polisler havaya ateş açtı. Emniyetin bulunduğu Şehit Üsteğmen Erdem
Öztürk Sokağı'nın iki girişi trafiğe kapatıldı. Toplanan grup yaklaşık 2 saat sonra dağıtıldı.
28 Haziran 2016'da İstanbul'da başka ülke vatandaşı oldukları belirtilen 3 kişi Atatürk Havaalanı'nda
intihar eylemi düzenledi. İslam Devleti (IŞİD) adına eylemi yapan 3 kişinin çevrelerine ateş açtıktan sonra
üzerlerindeki bombaları patlatmaları sonucu 45 kişi öldü, 238 kişi de yaralandı.
29 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde evine giderken silahlı saldırıya uğrayan bir asker
vurularak öldü.
8 Temmuz 2016’da, İzmir Menderes’te kimliği belirsiz kişiler tarafından Mithatpaşa mahallesinde bulunan
HDP ilçe teşkilatının olduğu binaya saat 15.30 sularında patlayıcı madde atıldı. Bina karşısında bulunan
çocuk parkından 18-19 yaşlarında iki kişi tarafından atılan patlayıcı madde sonucu bina da bulunan 8
yaşındaki bir çocuk yaralandı.
3 Temmuz 2016’da, Karaman'da sırtlarında ülkelerinin bayrağını taşıyan Afganistanlı 4 genç, yanlarına
yaklaşan ve "Niye PKK bayrağı taşıyorsunuz" diyen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıya
uğrayan Safoli Doust, Nizam Alodu ve Sefer Ali Nazari sırtlarından bıçaklanarak yaralanırken, Ali Dat
Niyazi ise yara almadan kurtuldu. Yaralı 3 genç, Kahraman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 Temmuz 2016'da Hakkâri'de bir geçici köy korucusu Van karayolunda uğradığı silahlı saldırı sonucu
öldü.
11 Temmuz 2016’da, Iğdır Belediye Eş Başkanı Murat Yikit'e ait makam aracına yönelik saldırıda
bulunuldu. Belediye Hizmet Binası önünde park halinde bulunan makam aracının yanına yaklaşan kimliği
belirsiz bir kişi, aracın ön camını attığı taşla kırdıktan sonra, kaçarak uzaklaştı.
11 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’nde devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu
silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu 2 polis yaralandı.
12 Temmuz 2016’da, Giresun'un Dereli ilçesinde devriye gezen polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş
açıldı. Açılan ateşte yaralanan bir polis, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alındı.
15 Temmuz 2016’da Siirt’te Şeyh Turki Tepesi'ndeki askeri üs bölgesi ile yakınında bulunan İnönü
Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 1’i çocuk 2 sivil
yaralandı.
13 Temmuz 2016’da, Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi tartışmaları nedeni ile Hatay'da bir kısım
görüşmeler yaptıktan sonra Gazeteciler Cemiyeti'nde açıklama yapmak isteyen Emek Partisi (EMEP)
Genel Başkanı Selma Gürkan'a saldırı girişimi oldu. Gürkan, açıklama yaptığı esnada beylik tabancası ile
salona giren Şaşmaz Gazetesi Haber Müdür olduğu öğrenilen Timur Şaşmaz, "HDP'yi, PKK'yi
destekleyenler cemiyette açıklama yapamaz. Asker ve polisimiz ölürken onları öldürenleri destekleyenler
buraya gelemez" diye bağırarak Gürkan'ın üstüne yürüdü.
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17 Temmuz 2016’da, Mersin'de Siteler Polis Karakoluna gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce
atılan el yapımı patlayıcı sonrası 2 polisin ağır yaralandığı öğrenildi.
19 Temmuz 2016’da Trabzon’un Maçka İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekibine düzenlenen silahlı
saldırı sonucu 3 polis öldü, 4’ü polis ve 1’i sivil toplam 5 kişi de yaralandı.
19 Temmuz 2016’da, Metris R Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Cengiz Sinan Halis Çelik isimli
hasta mahpus sabah saatlerinde havalandırmaya çıktığı esnada adli mahpusların saldırısına uğrayarak,
bacağından kesici alet ile yaralandı. Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, iki buçuk saat süren
ameliyat ardından normal odaya alındı. Ağır hasta mahpuslar içerisinde bulunan Çelik'in bir hafta önce de
ağır bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.
24 Temmuz 2016’da, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ünalan Mahallesi’nde bir parkta oturup Kürtçe müzik
dinleyen inşaat işçisi 3 Kürt genç, ırkçı grupların saldırısına maruz kaldı. Önce gençlere sözlü tacizde
bulunan ırkçı grup, daha sonra başka ırkçı grupları da parka yönlendirerek fiziki saldırıda bulundu.
Saldırıda yaralanan Selim İnan, Ezber Tekli ve Jiyar Çakmakçı, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin saldırıya uğradığı haberi üzerine mahalledeki Kürt
yurttaşlar da, parka gitti. Durum hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlara, polis biber gazı ile müdahale
ederken, saldırgan gruplara müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.
3 Ağustos 2016’da, Evrensel Gazetesi'nde çalışan Hazal Ölmez’in, iş çıkışı eve gittiği sırada "demokrasi
şöleni" adı altında sokaklara çağrılan bir grup tarafından "Neden açık giyindin, darbecisin, Fethullahçısın"
denilerek darp edildiği öğrenildi.
4 Ağustos 2016’da, Diyarbakır Sur'daki uyuşturucu çeteleri, kendilerini uyaran bir esnafın eşi Hüzna
Kastarlı'yı öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Esnafın kardeşi Metin Kastarlı, ilçeye getirilen yasaklarla
uyuşturucu çetelerinin sokakları kontrollerine aldığını söyledi.Haber verilen ambulans bir saat sonra
gelirken, 9 çocuk annesi Kastarlı'nın cansız bedeni Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda
yaralanan iki kişi ise, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Medeni Kastarlı'nın kardeşi Metin
Kastarlı sokaktan 200 metre ötede polis kontrol noktası olmasına rağmen polisin olaydan bir saat sonra
geldiğini belirterek, uyuşturucu çetelerinin her gün ellerini kollarını sallayarak uyuşturucu sattığını söyledi.
8 Ağustos 2016’da, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından evinden
çıkarılan geçici köy korucusu Yusuf Sönmez (46) daha sonra vurularak öldürüldü.
10 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında zırhlı polis servis
aracının geçişi sırasında, yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil
yaşamını yitirdi, 1 ağır 9 polis de yaralandı. Patlamada araçta bulunan Behiye Yıldırım (56), kızları Derya
Yıldırım (25) ve Demet Yıldırım Aydın (30) ile torunları Oğuz Kaan Aydın (5) ve Çelin Naz Aydın (2) olay
yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki Necati Yıldırım ise ağır yaralı olarak Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
10 Ağustos 2016’da Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park
edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda polis ve sivil yaralandı. Ulaştırma Bakanı
Ahmet Arslan, saldırıda 1 polisin ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Arslan, saldırıda 5'i polis 20
vatandaşın da yaralandığını söyledi.
17 Ağustos 2016’da, Van’ın İpekyolu İlçesi’nde 2 Nisan Polis Karakolu ve polis evine bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı sonucu 2 polis ve Faruk Tam (13) ile Dilek İdrak (17) adlı 2 çocuk öldü, 19 polis ve 53
sivil de yaralandı.
18 Ağustos 2016’da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bu sabah bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre 5 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 217 kişi
yaralandı.
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20 Ağustos 2016’da Gaziantep’te IŞİD bir düğüne intihar eylemi düzenledi. Kimliği belirlenemeyen fakat
çocuk yaşlarda olduğu tahmin edilen eylemcinin bir bebek arabasına koyduğu bombayı patlatması sonucu
29’u çocuk 57 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı.
26 Ağustos 2016’da, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde aralarında Kürtçe konuşan Kürt işçilerin kalabalık bir
grubun saldırısına uğraması sonucu Hüseyin Gümüş başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Diğer işçi
Selman Gümüş’ün ise ayağında kırıklar oluştu.
26 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla intihar
eylemi düzenlenmesi sonucu 11 polis öldü, 75 polis ve 3 sivil de yaralandı. (saldırıda ağır yaralanan 1
polis memuru 29 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede öldü.)
1 Eylül 2016’da İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında çalışan Kürt işçi Mehmet
Aytaç’ın (36) Eyüp İlçesi’nde bulunan inşaat şantiyesinde oda arkadaşı M.A. tarafından yakılarak
öldürüldüğü ortaya çıktı. Odasında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı oda arkadaşı tarafından yakılarak
öldürülen Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Mehmet Aytaç’ın ağabeyi Suphi Aytaç, yaklaşık 2
hafta önce kendisini arayan kardeşinin, “yeni şantiyede rahat edemiyorum. Benim doğulu olmamı
hazmedemiyorlar, dışlıyorlar. Burada rahat değilim” dediğini aktardı. Suphi Aytaç yaptığı açıklamada,
“Mehmet odada uyurken kapıyı üzerine kilitlemişler. Sonra da 6 litre benzin dökerek yakmışlar” dedi.
1 Eylül 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde görevli mahalle bekçisi Ercan Gültekin (26) uğradığı silahlı
saldırı sonucu öldü.
12 Eylül 2016’da, Van’da AKP il binasının önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırı sonucu 5 polis ve 48 sivil yaralandı.
15 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde geçici köy korucusu Münir Zeyrek evine baskın düzenleyen
kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucu vurularak öldürüldü.
22 Eylül 2016’da Şırnak’ın Yeniaslanbaşar Köyü’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan eski geçici
köy korucusu Salim Ecer (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
26 Eylül 2016’da Van’ın Başkale İlçesi’nde bir minibüse ateş açılması sonucu araçta bulunan 3 geçici köy
korucusu yaralandı.
27 Eylül 2016’da, Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Alav kimliği belirsiz kişiler
tarafından saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan Alav, hastaneye kaldırıldı. Polise verdiği ilk ifadesinde
kendisini takip eden tanımadığı 2 kişi tarafından bıçaklandığını söyledi.
30 Eylül 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Feridun Mahallesi'nde bulunan Mehmet Adil Kepoğlu
İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgilere göre, yüzü maskeli ve
ellerinde uzun namlulu silah bulunan 2 kişi, Müdür Yardımcısı Hakim Yalçın'ı okul yakınlarında taradı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Yalçın, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 Ekim 2016’da, Elazığ’ın Maden ilçesi Koçkonağı köyü Dut mezrasında akşam saatlerinde korucubaşı ve
kardeşine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda korucubaşı Remzi Aydoğan (53)
hayatını kaybederken, kardeşi Celil Aydoğan (48) ise yaralandı.
6 Ekim 2016’da, İstanbul Yenibosna'da bulunan 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında meydana gelen
patlamaya dair açıklama yapan Valisi Vasip Şahin, patlamanın bir motosiklete yerleştirilen bombadan
kaynaklandığını ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığını belirtti. (yaralı sayısının 10 olduğu ilerleyen günlerde
öğrenildi)
6 Ekim 2016’da, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Dım (Yalınca) Mahallesi yakınlarındaki karayolunda
askerlerin yol kontrolü esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir asker yaşamını yitirirken, 2
asker ise ağır yaralandı.
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6 Ekim 2016’da, 8 Mart'ta "örgüt propagandası yapma" ve "örgüt üyeliği olma" iddialarıyla tutuklanan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi olan S.D, 12 Temmuz'da
tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'a bağlı Erenler köyündeki evinin önünde
daha önce üniversiteden tanıdığı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından ırkçı saldırıya
uğrayan S.D., ağır şekilde darp edildi. Saldırı sonrası aradığı polislerin olay yerine geç geldiğini belirten
S.D., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Ancak doktorların burada
kendisiyle ilgilenmediğini ifade eden S.D., polislerin kendisine "Sen cezaevinden mi çıktın? Ne yapıyordun
cezaevinde?" şeklindeki sorularına maruz kaldığını vurguladı. Çok kan kaybettiği için doktorlara tepki
gösterdiğini vurgulayan S.D., tepki üzerine doktorların kendisiyle ilgilendiğini ancak bu kez polislerin darp
raporuna el koyduğunu belirtti. Bunun üzerine doktorlardan tekrar rapor isteyen S.D., doktorların "Sen kim
oluyorsun, rapor istiyorsun" tepkisi ile karşılaştığını anlattı. Yüzüne çok sayıda dikiş atıldığını vurgulayan
S.D., hastane polisinin de ifadesini almadığını aktardı. Şikâyetçi olmak için Kocatepe Polis Merkezine
giden S.D., 4 gün sonra kendisine saldıranların ismini vermek üzere tekrar karakola gittiğinde polislerin
"Bizim yapacağımız bir şey yok. Senin ifadene gerek yok" söylemleri ile karşılaştı. Afyon'da Kürt
öğrencilerin sürekli saldırı tehdidi altında olduğunun altını çizen S.D., ölümle burun buruna yaşadıklarını
söyledi.
9 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Durak Karakolu'na
bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini ve 11 askerin de
yaralandığını iddia edildi.10 Ekim günü Valilik açıklamasında birisi İran vatandaşı 1966 doğumlu
Şemsettin RESAİ olmak üzere Şemdinli nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Bahri FIRAT, 1992 doğumlu Oğuz
UYSAL ve 2000 doğumlu Sinan ERBAŞ ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1985 doğumlu Selami ÇEVİK adlı
4 (dört) Türk vatandaşı toplam 5 (beş) sivilin hayatını kaybettiği 12 sivil vatandaşın da yaralı olduğunun
tespit edildiği belirtilmiştir.
10 Ekim 2016’da, Van’ın Özalp ilçesinde, AKP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı olan Aydın Muştu'nun
uğradığı saldırı sonucu öldürülmesi olayını HPG üstlendi. ANF'de yer alan habere göre, HPG tarafından
yapılan açıklamada, "9 Ekim günü gece saatlerinde bir timimiz tarafından; AKP'nin Van'ın Özalp ilçe
yönetiminde yer alan ve kayyum atananların yardımcılığını üstlenen, birçok kez mücadele değerlerimize
karşı suç işleyen Aydın Muştu cezalandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.
10 Ekim 2016’da Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan köy korucusu Ahmet
Adıyaman, akşam saatlerinde yanındaki kişilerle gittiği köy çıkışında önü sivil bir araç tarafından kesildi.
Adıyaman'ın yanındaki kişileri köye geri gönderen araçtaki kişiler, daha sonra Adıyaman'ın üzerine ateş
açtıktan sonra uzaklaştı. Adıyaman olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırıyı HPG üstlendi.
10 Ekim 2016’da, AKP Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, sahibi olduğu benzinlik istasyonunda
uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı HPG üstlendi.
16 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Erçiş Kaymakamı Mehmet Şirin
Yaşar'ın DBP'li Belediye Meclis üyesinin yerine atadığı Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu,
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinden çıktığı sırada
uğradığı saldırıda ağır yaralanan Doğu, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayan Doğu, yaşamını yitirdi. 19 Ekim tarihinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan YPS
Genel Koordinasyonu, kayyım olarak atanan Doğu’nun birimleri tarafından öldürüldüğünü açıklayarak,
saldırıyı üstlendi.
19 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da operasyondan dönen korucuların içinde bulunduğu minibüse dönük Kulp
karayolunda düzenlenen saldırıda 2 korucunun ölmesi, 1 uzman çavuş ve 3 korucunun ise yaralanmasının
ardından yolu kapatan asker ve korucular, halka saldırdı.
20 Ekim 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda 3 Haziran günü ırkçı bir grubun saldırısına
uğrayan Kürt öğrenciler, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanıyor.
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21 Ekim 2016’da, İstanbul Bağcılar'da partisinin etkinliğine katılan CHP'li Eren Erdem'in de bulunduğu
dernek binasının etrafını saran ırkçı bir grup taşlı sopalı saldırı düzenledi. Erdem, "Bir Madımak'la karşı
karşıyayız" dedi.
21 Ekim 2016’da, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve Miyopati
hastalığından yüzde 49 engeli bulunduğu için yürümekte güçlük çeken Tolga Durmuş (24), okuldan çıktığı
sırada Egekent Metro İstasyonu'nda "komünist" olduğu gerekçesiyle okulunda bulunan ırkçı bir grubun
saldırısına uğradı. Saldırı sırasında dişi kırılan ve ağır hakaretlere maruz kalan Durmuş, saldırganların
daha sonra cep telefonuna tehdit mesajı attığını kaydetti. Durmuş, "Saatim ve telefonum kırıldı 150 TL
vermezsen seni yine döveriz", "Sen orada ayıranlara dua et, yine görüşeceğiz seninle" ve "Bir daha okula
gelirsen sana gününü gösteririz" şeklindeki mesajlarla tehdit edildiğini belirtti.
25 Ekim 2016’da, İzmir'de Çınarlı Anadolu Meslek Lisesi'nde okuyan Cihan Bulut ve Ferhat Pehlivan isimli
sol görüşlü iki öğrenci, geçtiğimiz hafta aralarında okul dışından kimselerin de bulunduğu ülkücü
öğrencilerin saldırısına maruz kalıp, yaralanmalarına ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi'nde
basın toplantısı düzenlendi. Öğrenciler yaptıkları açıklamada kendilerine saldıranların ellerinde elektroşok
cihazının dahi bulunduğunu söyledi.
26 Ekim 2016’da, Bingöl Genç ilçesi Ata Mahallesi'nde öğle saatlerinde polis aracının geçişi sırasında
patlama meydana geldi. Patlamada 4'ü polis bir sivil yurttaş yaralandı. Alınan bilgilere göre, yaralı 4
polisten 2'sinin yaşamı yitirdiği belirtildi.
27 Ekim 2016’da, Bingöl’ün Kiğı ilçesi Kızılmescit mevkisinde, askeri aracın geçişi esnasında patlama
meydana geldi. Patlamada en az 1 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
27 Ekim 2016’da, İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Kampüsü'nde yemekhane ve tuvaletlerdeki
problemlerle ilgili forum düzenledi. Bu sırada sivil polis ve özel güvenlik eşliğinde kampusa sokulan ülkücü
grup muhalif öğrencilere saldırmaya kalkıştı. Saldırıyı püskürten üniversiteliler bu kez ülkücüleri koruyan
polis ve özel güvenliğin saldırısı ile karşılaştı. Polis saldırısında 10'u aşkın üniversiteli gözaltına alındı.
30 Ekim 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde eski hastane yolu üzerindeki AKP binasına yakın polis
noktasın patlama meydana geldi. Patlama ardında olay yerin birçok zırhlı araç ve ambulans sevk edildi.
Patlamada üç polis yaralandığı iddia edildi.
4 Kasım 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün
içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Diyarbakır
Valiliği saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da emniyete
düzenlenen bombalı saldırıda 2'si polis 12 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığını açıkladı.
6 Kasım 2016’da, Alınan bilgilere göre Adana’nın Yüreğir ilçesindeki Çukurova caddesindeki gösterilere
saldıran ekipler içinde yer alan bir polis öldürüldü. Polisin aldığı kurşun yaraları sonucu öldüğü bildirildi.
11 Kasım 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım günü Hükümet Konağı’nda, düzenlenen bombalı
saldırıda yaralanan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını
kaybetti.
14 Kasım 2016’da, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda arazi taraması yapan jandarma
ekibine ateş açıldı. Saldırıda yaralanan bir uzman çavuş hastanede yaşamını yitirdi.
14 Kasım 2016’da, Maltepe'de bir elektronik firmasına kurye ile gelen pakette patlama oldu. Patlamada ilk
belirlemelere göre 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
17 Kasım 2016’da, Diyarbakır Bağlar Belediyesi Eşbaşkan Yardımcısı Murat Satıcı silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Satıcı hastaneye kaldırıldı.
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24 Kasım 2016’da Adana'da valilik otoparkında meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 33 kişi
yaralandı. 'Dur' ihtarına uymayan ikinci bombalı aracın sürücüsü de vurularak etkisiz hale getirildi
11 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki patlama meydana geldi.
Patlamalarda 30’u polis 8'i sivil, 1'i kimliği tespit edilememiş 45 kişi yaşamını yitirdi, 153 kişi yaralandı.
Saldırıyı PKK'nin kolu olan TAK üstlendi.
17 Aralık 2016’da Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de içinde çarşı iznine
çıkan sivil kıyafetli askerlerin de bulunduğu halk otobüsü geçerken, bomba yüklü araç patlatıldı. İçişleri
Bakanı Soylu yaptığı açıklamada, 13 askerin hayatını kaybettiği, 56 yaralının olduğu bilgisini verdi.
18 Aralık 2016’da, Eskişehir HDP Gençlik Meclisi üyeleri, HDP binasından çıktığı esnada sopalı bir grubun
saldırısına maruz kaldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda saldırıya karşılık verilmesiyle saldırgan
grup dağıldı. Saldırının ardından evlerine doğru giden HDP üyeleri Z.Y. ve E.K. isimli iki kadın, ikinci kez
saldırıya uğradı. Saldırganlar bölgeden kaçarak uzaklaşırken, polisler saldırıya uğrayan kadınları gözaltına
aldı.
19 Aralık 2016’da, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da sergi açılışında uğradığı
suikast sonucu yaşamını yitirdi saldırıda 3 kişide yaralandı. Saldırganın çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert
Altıntaş olduğu öğrenildi.
28 Aralık 2016’da, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İstanbul İl yöneticileri, Maraş ve Roboski Katliamını
protesto etmek ve OHAL’in son bulması için Kadıköy'de bildiri dağıttı. ESP ve SKM önlükleri giyen İl
yöneticileri, OHAL süreciyle birlikte emekçilere yönelik saldırıların arttığına dikkat çekerek, bu uygulamalar
karşısında herkesi birlikte mücadele etmeye çağırdı. Kadıköy sokaklarını gezen ESP'lilere esnaf olduğu
ileri süren bir kişi sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, bir süre sonra yaklaşık 30 kişilik
bir grup, ESP yöneticilerine saldırdı. Saldırıya maruz kalan ESP yöneticileri çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin de tepki göstermesi üzerine grup olay yerinden ırkçı sloganlar atarak uzaklaştı.
Saldırı Davaları

7. KAYIPLAR
26 Mart 2016’da, Sur'dan 17 Şubat'ta polis tarafından çıkartıldıktan ve götürüldüğü hastanede adli
muayenesi yapılan 85 yaşındaki Hasan Tekdemir'den 38 gündür haber alınamıyor.
12 Ekim 2016’da, Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı köylerde ekmek satarak geçimini sağlayan 6 çocuk
babası İhsan Ceylan'dan (36) 105 gündür haber alınamıyor. Son olarak Mahsertê bağlı Kovanlı köyü
yakınlarında aracı boş bulunan Ceylan'ın ailesi İHD'ye başvuruda bulundu. İHD Mêrdîn Şube Başkanı
Erdal Kuzu, sorumlu kamu makamlarının Ceylan'ın akıbeti hakkında etkin bir soruşturma yürütmelerini
istedi.
Kayıp Davaları
7 Ocak 2016’da Diyarbakır ve Muş’un bazı köylerinde 8 Ekim-25 Ekim 1993 tarihlerinde Bolu Tugayı
tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili açılan davaya
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Müşteki avukatlarının mahkemeye getirdiği tanıkların
ve dönemin Asayiş Komutanı Hasan Kundakçı’nın dinlendiği duruşma sonunda mahkeme heyeti, davanın
tek sanığı emekli tuğgeneral Yavuz Ertürk’ün tutuklanması talebini reddettikten sonra duruşmayı 20
Haziran 2016’ya erteledi.
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14 Temmuz 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 3’ü çocuk 8 kişinin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili
JİTEM tarafından işlenen suçlara ilişkin açılan “güvenlik” gerekçesiyle Adıyaman’a gönderilen 18 sanıklı
davaya Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada müşteki avukatlarının
savunmasını alan mahkeme heyeti, sanıklardan dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet
Tire'in ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 3 Ekim 2016’ya erteledi.

8. TOLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR
3 Mayıs 2016’da Van’ın Çatak İlçesi’nde 12 Ekim 1998’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve bir toplu
mezara gömüldüğü iddia edilen PKK militanı 27 kişinin bulunduğu toplu mezarın açılması için açılan
davaya devam edildi. Çatak Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, kemiklerin bulunduğu
yerin koordinatlarının belirlenmesi için duruşmayı 14 Haziran 2016’ya erteledi.
9. SİLAHLI ÇATIŞMALAR
4 Ocak 2016’da Operasyonların ve çatışmaların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bir özel harekât
polisi ile 2 asker açılan ateşle vurularak öldürüldü. Askerlerden Kenan Karabacaklının silahının “kazara”
ateş alması sonucu kendisini vurduğu iddia edildi.
5 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada bir geçici köy korucusunun öldüğü, bir
askerin de yaralandığı açıklandı.
8 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cudi Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda jandarma özel harekât
timi bir uzman çavuş roketatarlı saldırıyla öldürüldü.
8 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmalar
sırasında tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu bir asker öldü, 5 asker yaralandı.
9 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde çıkan çatışmada biri ağır 4 asker ile bir işçi
yaralandı.
10 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri
ile YDG-H militanları arasında çıkan çatışmalarda, polis memuru Buhari Ağçelik, Astsubay Kıdemli Çavuş
Metin Kıldiş yaşamın yitirdi. 10 asker ise yaralandı. Yaralı askerlerden ismi öğrenilemeyen bir 1 uzman
çavuş da tedavi gördüğü Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
10 Ocak 2016’da, Van'ın merkez Edremit ilçesi Yeni Mahallesi’nde, Kocaeli Parkı'nın hemen karşısında
bulunan iki katlı bir eve özel harekat timleri tarafından düzenlenen baskın sonrası çıkan çatışmada 12
HPG militanı yaşamını yitirirken, 1 polis memuru yaşamın yitirdi ve 2 polis memuru da yaralandı. Baskın
düzenleyen güvenlik görevlileri ile militanlar arasında çatışma çıkmadığı ve militanların sağ yakalanarak
infaz edildiği iddia edildi. (Yaşamını yitiren 12 militanın isimleri şöyle: Fuat Akdemir, Ekrem Mete, Fazıl
Kuş, M.Sıdık Orhan, Naim Tekin, Ümit Ürgen, Deniz Aşkan, Ahmet Özer, Şaban Günay, Esmer Yıldız ve
isimleri öğrenilemeyen 2 kişi)
11 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Hasırlı Mahallesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker
vurularak yaralandı.
12 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nur Mahallesi’nde çıkan çatışmalarda 1 polis öldü, 1 polis ile 2
asker de yaralandı.
13 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde akrep tipi zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana
gelen patlamada 3 polis yaralandı.
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13 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde, bulundukları eve düzenlenen baskında sırasında Nuran
Yüksekbağ ve Mizgin Karageçili isimli HPG militanları yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan edinilen
bilgilere göre, baskın sırasında çatışmanın olmadığı ve militanlaran infaz edildikleri ileri sürüldü.
14 Ocak 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis aracının geçişi sırasında yola önceden döşenmiş
bombanın patlatılması sonucu olay yerinden geçmekte olan Ahmet Yiğit (42) yaşamını yitirdi.
15 Ocak 2016’da Siirt’te iki ayrı adrese “PKK militanlarının bulunduğu” iddiasıyla ev baskınları düzenlendi.
Evlere polis ekiplerinin başlattığı operasyon sonucu çıktığı iddia edilen çatışmada iki evde 5 kişi öldürüldü.
Operasyonda bir polisin de öldüğü, 2 polisin ise yaralandığı bildirildi.
15 Ocak 2016’daki Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü, 7 askerin yaralandığı
bildirildi.
16 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde keskin nişancı tüfeğiyle yaralanan özel harekât polisi Ali
Bulduk kaldırıldığı hastanede öldü.
16 Ocak 2016’da 16 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada bir asker ve 2 YPS
üyesinin öldürüldüğü öğrenildi.
17 Ocak 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı
saldırıda, 7 polis yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen polislerden Mahmut Bilgin (23), Ersin
Yıldırım (25) ve Gültekin Tırpan (26) yaşamı yitirdi.
17 Ocak 2016’da, Şırnak ilinde, zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıda, 12 polis
yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı polislerden Ali Can Öztürk (25) ve Mustafa Yaşar,
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
18 Ocak 2016’da keskin nişancı tüfeği kanas ile açılan ateşle ağır yaralanan bir uzman çavuş, tedavi
gördüğü Diyarbakır Asker Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
18 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde çıkan çatışmalar sırasında vurularak ağır yaralanan bir özel
harekât polisi kaldırıldığı hastanede öldü.
19 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
ile YDG-H mensupları arasında çıkan çatışmalarda, 4 polis, 3 asker ve bir köy korucusu yaralandı.
19 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri ile
YDG-H mensupları arasında çıkan çatışmalarda, özel harekat polisi Ömür Erbay, yaşamını yitirdi.
20 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, meydana gelen
patlamada, 2’si ağır 7 JÖH timi yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır askeri Hastanesi’ne götürüldü.
21 Ocak 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırı
sonucu 9 polis ile bir sivil yaralandı.
22 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Sur Mahallesi’nde çıkan çatışmada özel harekât polisi
Bayram Özdere (44) öldü.
22 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Hasırlı Mahallesi’nde güvenlik güçlerine roketatarlı saldırı
düzenlenmesi sonucu biri ağır 2 asker yaralandı.
23 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, üsteğmen Uğur
Taşçı yaşamını yitirdi.
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23 Ocak 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilçesinde, zırhlı araçların konumlandığı noktaya yönelik
gerçekleşen saldırının ardından çıkan çatışmada, 1992 Diyarbakır Hazro doğumlu Dorşin Amed kod isimli
Zelal Dalgalı yaşamını yitirdi. Dalgalı’nın kimlik bilgileri, üyesi olduğu iddia edilen YPS-JIN isimli örgüt
tarafından açıklandı.
24 Ocak 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde zırhlı araçların geçişi sırasında
meydana gelen patlamada sonrası çıkan çatışmalarda, ismi öğrenilemeyen bir kadın yaşamını yitirdi.
26 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden çatışmalar sırasında Hasırlı Mahallesi’nde biri
ağır 2 özel harekât polisi vurularak yaralandı.
27 Ocak 2016’da Operasyonların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada Yüzbaşı
Yiğitcan Çiğa, Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan ve Uzman Çavuş Osman Ateş adlı 3 asker ile Zekeriya
Bilgen ve Bora Tayfur adlı 2 özel harekât polisi öldürüldü, 5 asker de yaralandı.
29 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde keskin nişancı tüfeği Kanas ile açılan ateş sonucu bir
astsubay öldürüldü. Devam eden çatışmalarda 3 asker de yaralandı.
29 Ocak 2016’da Şırnak Cizre’de devam eden çatışmalar esnasında bir askerin vurularak öldürüldüğü
açıklandı.
29 Ocak 2016’da Kilis’te 18 Ocak 2016’da Eyüp Gökçeimam Ortaokulu’nun bahçesine Suriye’den IŞİD’in
attığı roket mermilerinin düşmesi sonucu yaralanan Gülten Canpolat (12) adlı öğrenci tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi.
30 Ocak 2016’da Diyarbakır Sur’da çıkan çatışmalar sonucu Uzman Çavuş Selçuk Paker öldü, 9 asker de
yaralandı.
30 Ocak 2016’da Diyarbakır Sur’da 21 Ocak 2016’da yaralanan ve tedavisine Ankara’daki GATA’da
devam edilen Uzman Çavuş Adem Aktaş da öldü.
31 Ocak 2016’da Şırnak Cizre’de çıkan çatışmalar sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet
Semerci, özel harekât polisleri Ömer Güney ve Taner Cinpolat öldürüldü. Çatışmalarda 3 özel harekât
polisi ile 2 asker de yaralandı.
1 Şubat 2016’da Ablukanın ve operasyonların 54. gününe girdiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden
operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Recep Erdoğan, Astsubay Üstçavuş
Nusret Atmaca, Uzman Çavuş Bekir Şimşek, Jandarma Uzman Çavuş Sercan Bulak ve Jandarma Uzman
Çavuş Hüseyin Şerbetçi adlı 5 asker yaşamını yitirdi. Gün boyu devam eden çatışmalar nedeniyle 4 asker
ile 3 polis de yaralandı.
1 Şubat 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde, Midyat yolu üzerinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında
yaşanan gerçekleşen bombalı saldırıda, 2'si ağır 3 polis yaralandı.
1 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda 5 asker yaşamını yitirdi. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu 8 güvenlik görevlisi ise
yaralandı.
2 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi
Mahallesi'ndeki Reyhan Sokak'ta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 1'i kadın 5 kişinin cenazesi ile aynı
mahalledeki Gülüşük Sokak'ta bulunan 1 cenaze bulundu. Otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesi
morguna götürülen Cenazelerin YPS Üyelerine ait olduğu ileri sürüldü.
3 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde operasyonların devam ettiği Hasırlı Mahallesi’nde 2 Şubat
2016’da çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Göksal Cin tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi.
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3 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde operasyonların devam ettiği Hasırlı Mahallesi’nde çıkan
çatışmada 2’si ağır 5 asker ile bir özel harekât polisi yaralandı. Yaralı askerlerden Recep Aslan ve özel
harekât polisi Mustafa Büyükpoyraz kaldırıldıkları hastanede aynı gün yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Sur Mahallesi’nde çıkan çatışmada Uğur Kutku adlı özel
harekât polisinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
4 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda, Agir Amed kod isimli YPS Üyesi Vedat Bilen yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 31 Ocak 2016’da çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma
Uzman Çavuş Nebi Arslan Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cudi Mahallesi’nde çıkan çatışmada bir özel harekât polisinin
öldüğü duyuruldu.
4 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda, Piling Erîş kod isimli YPS Üyesi Mahmut Oruç yaşamını yitirdi.
5 Şubat 2016’da, Şırnak ilinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Polis Kademe Merkezi'ne yönelik
gerçekleşen saldırıda, YPS Militanları Mazlum Yeşil, Mehmet Saltan, Halil Adal, Ali Sevilgen ve Hidayet
Taştamur yaşamını yitirdi.
5 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Abdulselam Öztak (25)
ile bir askerin öldüğü, çatışmada yaralanan Astsubay Ünal Bıçakçı’nın (24) da tedavi gördüğü hastanede
öldüğü, 2 askerin de yaralandığı duyuruldu.
5 Şubat 2016’da Şırnak’ta zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırının ardından çıkan çatışmada
seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Mehmet Sıddık Tekmen (27) ağır yaralı olarak kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirdi.
6 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Fatihpaşa
Mahallesi’nde çıkan çatışmada 4 asker vurularak yaralandı.
8 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan sivil giyimli
Özel Hareket Polisi Abdulkadir Oğuz kaldırıldığı hastanede öldü. Saldırı sonrasında düzenlenen
operasyonda ise 2 militanın öldüğü bildirildi.
8 Şubat 2016’da Şırnak Cizre’de çıkan çatışmalar nedeniyle 2 asker ile 5 özel harekât polisinin yaralandığı
bildirildi.
9 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre ilçesinin Sur Mahallesi’nde çıkan çatışmada bir özel harekât polisi ile bir
askerin öldüğü, 2 asker ile bir polisin de yaralandığı açıklandı.
9 Şubat 2016’da Şırnak’ta zırhlı polis aracına düzenlenen saldırı sonucu Özel Harekât Polisi Mehmet
Güngördü (32) öldü, bir polis de yaralandı.
9 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde daha önce çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’daki
GATA’da tedavi gören Piyade Dağ Komando Uzman Çavuş Hasan Talay öldü.
9 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde daha önce çıkan çatışmada ağır yaralanan Özel Kuvvetler
Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Fatih Yaşar (37) da kaldırıldığı hastanede öldü.
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9 Şubat 2016’da Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Mergeh (Yemişli) köyünde 9 Şubat'ta ilçeye doğru seyir
halinde olan aracın patlaması sonucu Qileban Devlet Hastanesi personeli Diyar Oslu, Tapu Kadastro
Müdürlüğü memuru Ahmet Ertaş ve Abdulkerim Oslu yaşamını yitirdi.
9 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 1 Şubat 2016’da yola döşenen bombanın zırhlı polis aracının
geçişi sırasında patlatılması sonucu ağır yaralanan ve Ankara’ya gönderilen Özel Harekât Polisi Tayfun
Yüce (24) tedavi gördüğü GATA’da öldü.
9 Şubat 2016’da İdil’de Köyceğiz Jandarma Sınır Karakolu’na düzenlenen saldırı sonucu bir erin öldüğü,
biri yüzbaşı 3 askerin ağır yaralandığı bildirildi.
10 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden operasyonlar kapsamında çıkan çatışmada
Jandarma Uzman Çavuş Özel Harekâtçılar Osman Öz ile Yusuf Alsancak ve Uzman Onbaşı Kadir Genç
vurularak öldü, 2 asker de yaralandı.
10 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kent merkezinde çıkan çatışmada Özel Harekât Polisi Osman
Yurt (44) ile Er Arif Subaşoğlu öldü.
10 Şubat 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Yüzsüren Hudut Karakolu'na yönelik bir grup tarafından
gerçekleşen saldırıda, bir yüzbaşı, 2 uzman çavuş ve 1 er olmak üzere 4 asker yaralandı. Yaralı askerler
Şırnak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, durumu ağır olan yaralı er Vedat Dolançay
yaşamını yitirdi.
10 Şubat 2016’da, Şırnak ilinde, devriye gezen polis aracına yönelik gerçekleşen roketatarlı saldırıda,
Özel Harekat Polisi Mehmet Güngördü (32) yaşamını yitirdi, 1 polis ise yaralandı.
10 Şubat 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, devriye gezen polis aracına yönelik gerçekleşin
roketatarlı saldırıda, 2 polis yaralandı.
11 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmalarda 4 özel harekât polisinin yaralandığı
öğrenildi.
12 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 4 Şubat 2016’da çıkan bir çatışmada yaralanan özel harekât
polisi Kemal Yılmaz (41) Ankara’da tedavi gördüğü hastanede öldü.
12 Şubat 2016’da, 31 Ocak 2016’da Cizre’de yaralanan bir askerin de GATA’da öldüğü açıklandı.
12 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde kaymakamlık konutuna düzenlenen saldırı sonucu bir
polis memuru yaralandı.
13 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde zırhlı polis aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir
polis memuru yaralandı.
15 Şubat 2016’da Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı düzenlenmesi
sonucu bir polis memuru yaralandı.
16 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden astsubay Mehmet Ali
Dinç aynı gün; astsubay Seçkin Çil (29) de 17 Şubat 2016’da kaldırıldıkları hastanede öldüler.
18 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi sınırları içinde bulunan Bagok Dağı’na düzenlenen askeri
operasyonda 4 militanın öldüğü öğrenildi.
18 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde cenazesi bulunan bir kişinin de operasyonların devam ettiği
dönemde çıkan çatışmalardan birinde vurularak ölen YPS üyesi Adem (Edip) Arvas olduğu öğrenildi.
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18 Şubat 2016’da, Diyarbakır-Bingöl karayolunda önceden döşenmiş bombanın askeri aracın geçişi
sırasında patlatılması sonucu 6 asker öldü, 1 asker de ağır yaralandı.
18 Şubat 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok Dağı’nda, askerler ile HPG militanları arasında çıkan
çatışmada, 4 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren HPG militanlarının isimleri şöyle: Bagok
Ömeri kod isimli Ramazan Gümüş, Botan Bahoz kod isimli Fazıl Atan, Sorxwin Zagros kod isimli Hivda
Temel ve Agir Serhat kod isimli Adem Uçak.
18 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde çıkan çatışma esnasında meydana gelen patlama sonucu
ağır yaralanan YPS üyesi Ümit Diri’nin 19 Şubat 2016’da öldüğü açıklandı.
18 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasağının ve operasyonların başlatıldığı Şırnak’ın İdil İlçesi’nde çıkan
çatışmada Uzman Çavuş Burak Güneş ve Özel Harekât Polisi Veysi Katkı öldü.
18 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Diyarbakır-Bingöl Karayolunun 30. Km bulunan Mermer Mahallesi
mevkiinde, zırhlı aracın geçişi sırasından gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 6 asker yaşamını yitirdi. 1
asker ise ağır yaralandı. Yaralı asker Oğuz Arslan, tedavi gördüğü Ankara GATA’da 21 Şubat 2016
tarihinde, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
18 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde öldürülen 2 kişinin YPS-Jin üyesi Esra Taşçı ve Faruk
Kocaman olduğu ailelerinin teşhisi sonucu öğrenildi.
19 Şubat ve 20 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde çıkan çatışmalarda 4 militanın öldüğü açıklandı.
19 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmalarda 2 jandarma özel harekâtçının, 2 de polis
özel harekâtçının öldüğü açıklandı.
19 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Hasırlı
Mahallesi’nde Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin içinde bulunduğu eski bir bina iddiaya göre tuzaklanmış
patlayıcıların infilak etmesi sonucu çöktü. Meydana gelen göçük nedeniyle Üstteğmen Enes Demir,
Jandarma Astsubay Hüseyin Gümüş ve Asteğmen Doğukan Tazegül adlı 3 asker öldü, 9 asker de yaralı
halde kurtarıldı.
21 Şubat 2016’da Çatışmaların devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 2 kişinin cenazesinin Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Teşhis edilen cenazelerin YPS üyeleri Asya
Taşçı ile Faruk Kaçman’a ait olduğu öğrenildi.
.
21 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden Coşkun Karabulut ve
Serdar Akın kaldırıldıkları hastanede öldü.
21 Şubat 2016’da Şırnak/İdil’de yine çıkan çatışma sonucu Uzman Çavuş Mustafa Can Kalfe’nin öldüğü
açıklandı.
21 Şubat 2016’da Mardin’in Artuklu İlçesi’nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı
düzenlenmesi sonucu olay yerinden geçen bir çocuk yaralandı.
22 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde çıkan çatışmalarda 3 militanın öldüğü, 5 askerin yaralandığı
açıklandı.
23 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda, Zana Andok kod isimli YPS Üyesi Erdal Tekin yaşamını yitirdi.
23 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada Uzman Çavuş Selçuk Dost’un vurularak
öldüğü açıklandı.
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23 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 8 Şubat 2016’da vurularak yaralanan uzman çavuş Yetkin
Erşan’ın da Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da öldüğü duyuruldu.
24 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda, uzman çavuş Osman Kaplan ve Uzman Çavuş Mustafa Hakan Kaçar (26) yaşamını yitirdi.
24 Şubat 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesi, Hespist köyü Cehennem Deresi mevkisinde, Kobra tipi
helikopterden açılana ateş sonucu 3’ü kadın 12 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların
cenazeleri, önce helikopterle TOKİ lojmanlarına, daha sonra buradan traktör kasasında İlçe Devlet
Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamın yitiren ve ismi belirlenen militanların isimleri şunlar: Abdulaziz
Ökten, Rıdvan Tan (17), Vedat Gündüz, Sertan Biken, Meryem Pamukçi, Müzeyyen Yıldız (22), Sebahat
Erşek (30), Şıvan Akbaş, Zeki Aydın (18), Muhammed Nurullah Akbacı (16).
25 Şubat 2016’da Çatışmaların sürdüğü Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateşle
vurulan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Burhan Kaplan öldü, 2 asker de yaralandı.
25 Şubat 2016’da Şırnak’ta sivil kıyafetli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Koca, Ömer Kabak Meydanı
civarında uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşunla öldü.
25 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışmada bir askerin öldüğü, bir askerin yaralandığı
açıklandı.
26 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 7 özel
harekâtçının yaralandığı bildirildi.
27 Şubat 2016’daki çatışmalar nedeniyle İdil’de 1 asker ile 1 polisin yaralandığı öğrenildi.
28 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çıkan çatışma sonucu Astsubay Cihan Çalışkan keskin
nişancı tüfeğiyle vurularak öldü.
28 Şubat 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, zırhlı polis aracına yönelik gerçekleşin roketatarlı
saldırıda 3 polis yaralandı. Hastaneye götürülen 3 yaralı polisten 1’i, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
1 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın İdil İlçesi’nde çıkan çatışmada 3 asker
yaralandı.
2 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Turgut Özal Mahallesi’nde çıkan çatışmada bir özel harekât polisi
yaralandı.
2 Mart 2016’da Diyarbakır/Sur’un Hasırlı ve Savaş mahallelerinde çıkan çatışmalar sonucu bir asker ile bir
polisin yaralandığı öğrenildi.
3 Mart 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde çıkan çatışma sonucu 3 asker ve 8 militanın öldüğü açıklandı.
3 Mart 2016’da Diyarbakır/Sur’da çıkan çatışmada keskin nişancı tüfeğiyle vurulan 2 uzman çavuştan
Fatih Efiloğlu kaldırıldığı hastanede öldü.
3 Mart 2016’da sabah saatlerinde İstanbul'da 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Bayrampaşa Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli servis aracına el bombalı ve silahlı saldırı düzenledikten sonra olay
yerinden kaçan 2 kişiye yönelik operasyon başlatan özel harekât ekipleri, bir eve sığınan 2 eylemciyi çıkan
çatışmanın ardından öldürdü. Silahlı saldırı nedeniyle ise 2 polisin yaralandığı açıklandı. Olaya dair
açıklama yapan DHKP-C saldırıyı üstlendi ve yaşamını yitiren 2 militanın Berna Yılmaz ile Çiğdem Yahşi
olduğunu duyurdu. Gün içinde Esenlerde, Sarıyer’de, Okmeydanı’nda ve Beyoğlu’nda da polise yönelik
silahlı saldırılar oldu.
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4 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ve operasyonların devam ettiği Şırnak’ın İdil
İlçesi’nde çıkan çatışmada 2 asker öldü, 4 asker de yaralandı.
6 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde bir askerin keskin nişancı tüfeğiyle vurularak öldüğü açıklandı.
7 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde devam eden operasyonlar kapsamında vurularak yaralanan bir
askerin kaldırıldığı hastanede aynı gün öldüğü açıklandı.
Bingöl Valiliği, merkez dâhil 8 ilçedeki 18 bölgenin, 1 Mart 2016-1 Eylül 2016 tarihleri arasında 6 ay
süreyle “geçici güvenlik bölgesi” ilân edildiğini duyurdu.
7 Mart 2016’da İdil’de çıkan çatışmada 2 askerin yaralandığı öğrenildi.
7 Mart 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada bir askerin öldüğü
bildirildi.
8 Mart 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 1
HPG militanı ile 9 YPS üyesi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, güvenlik güçleri tarafından
traktörle İdil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mardin Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin
ardından kimliklerini belirlenenler şunlar: Dilgeş Tori kod isimli HPG militanı Yunus Aslan (26) ile YPS
Üyeleri Gurbet Bilir (18), Mehmet Akif Çakıcı (30), Türkiye Konak (35), Halil Arıtürk (40), Kader Çakar (18),
Hüseyin Dayan (17), İdris Eltimur (23) ve Hüseyin Baran (19).
10 Mart 2016’da Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 18 Şubat 2016’da çıkan
operasyonda yaralanan ve Ankara’daki GATA’da tedavi gören bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
10 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda 8 YPS Üyesi yaşamını yitirdi.
11 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana
gelen şiddetli patlamanın YPS ve YPS-JIN tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Ural tipi zırhlı aracın Umut
Caddesi üzerinde geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 özel harekat polisinin ağır yaralandığı
öğrenildi.
13 Mart 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 2 militanın
öldüğü öğrenildi.
14 Mart 2016’da, YPS ve YPS JIN güçleri, Kızıltepe Garajı civarında kobra tipi bir zırhlı araca dönük
roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği, 3 özel harekat
polisinin ise yaralandığı belirtildi. Yine edinilen bilgilere göre, bir uzman çavuş ise keskin nişancılar
tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.
14 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, 8’i 11 Mart
2016’da, çıkan çatışmalarda olmak üzere yaşamını yitiren toplam 15 YPS Üyesine ait cenaze, ilçeden
çıkarıldı. Cenazeler, Elazığ ve Malatya'da bulunan Adli Tıp Kurumları'na götürüldü. Belirlenen isimler:
Mazlum Karakoç, Eşref Polat, Dilber Bozkurt, Uğur Burakmak, Cihat Türkan (32), Furkan Erkaplan.
15 Mart 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova (Gever) ilçesine bağlı Dağlıca (Oremar) bölgesinde iki gün önce
çıkan çatışmada yaşamını yitiren 2 cenaze, Van Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne getirildi. Konuya ilişkin
hastane yetkilileriyle görüşen Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği (MEYA-DER) yöneticileri, cenazelerin HPG’lilere ait olduğu iddia edildiğini belirtti.
15 Mart 2016’da, Sokağa çıkma yasağı uygulanan Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde zırhlı polis aracına
düzenlenen saldırı ve ardından çıkan çatışma sonucu 3 polis ve 3 sivil yaralandı.
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15 Mart 2016’da, Şırnak'ta devlet güçleri ile YPS ve YPS-JİN güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 2
polis yaşamını yitirdi, 1 polis yaralandı.
15 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de, YPS ve YPS-Jin üyeleri ile devlet güçleri arasında çıkan çatışmada
bir özel harekâtçı yaralandı. Zırhlı araca konulan yaralı ardından ambulansa taşınarak Nusaybin Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye Kaldırılan polisin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
15 Mart 2016’da, Şırnak'ta "sokağa çıkma yasağının 1'inci gününde Yenimahalle'ye yönelik saldırılarda
çıkan çatışmada bir uzman çavuşun yaşamını yitirdiği belirtildi.
15 Mart 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmalarda, HPG
militanları Baz Rezan kod isimli Adnan Bozkurt ile Rênas Devrim kod isimli Azad Yılmaz, yaşamını yitirdi.
15 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağı sırasında çıkan çatışmalarda 1 polis yaşamını yitirdi, zırhlı araca yönelik düzenlenen roketatarlı
saldırıda ise 3 polis yaralandı. Çıkan çatışmalarda 4 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin isimleri
şöyle: Hüseyin Hüseyinoğlu (22), Özgür Çelenk (18), Eyüp Çelik (24) ve isim öğrenilemeyen 1 kişi. 2’si
çocuk 7 yurttaş ise yaralandı. Yaralan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi
altına alınan yurttaşların isimleri şöyle: Veli Nergiz (16), Rifayi İpek (27), Ferhat Kaygaç (22), Yusuf Yakşi
(16), Mahmut Erdal (56), Berxwedan Gidici (24), Süleyman Boyraz (19).
17 Mart 2016’da, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde devlet güçleri ve YPS ile YPS-JIN üyeleri arasında
yaşanan çatışmalarda bir korucu yaralandı.
18 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de, Dicle Mahallesi'ne girmek isteyen zırhlı aracın geçişi sırasında
büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ardından olay yerinden yoğun dumanlar yükseldi. Patlama
sonucu bir özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği, 3 özel harekat polisinin ise ağır yaralandığı belirtildi.
19 Mart 2016’da, İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde Torbalı karayolunda jandarma aracına ateş açılması
sonucu 2 asker yaralandı.
19 Mart 2016’da, Şırnak kent merkezinde şiddetli çatışmalarda en az 3 özel harekatçının yaşamını
yitirdiği, çok sayıda özel harekatçının ise yaralandığı bildirildi.
19 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda, özel harekât polisi-Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı yaşamını yitirdi, 7 güvenlik görevlisi
ise yaralandı. Aynı bölgede devam çatışmalarda 1 asker yaşamını yitirdi. Çıkan çatışmalarda 1996
doğumlu Nesim Atabey ve 1998 Urfa Ceylanpınar doğumlu Mehmet Temizer isimli YPS üyeleri yaşamını
yitirdi.
20 Mart 2016’da, Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda, Jandarma
Uzman Çavuş Cemil Turan ve özel harekât polisi Emre Beker (28) yaşamını yitirdi.
20 Mart 2016’da, Şırnak'ta, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan Yeşilyurt Mahallesi'nde askerler
ile YPS/YPS-JIN güçleri arasından yaşanan çatışma sonucunda en az 2 askerin yaşamını yitirdiği ve çok
sayıda yaralı askerin olduğu belirtildi.
21 Mart 2016’da, Şırnak ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan çatışmalarda, YPS Üyeleri
Salih Batmaz ve Ömer Aslan ile YPS-JIN Üyesi 1995 İstanbul doğumlu Gurbet Kaya yaşamını yitirdi.
21 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, zırhlı araca
yönelik gerçekleşen bombalı saldırı ve çıkan çatışmalarda, 4 asker ve 1 polis yaşamını yitirdi. 4 asker ise
yaralandı. Yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Jandarma Uzman Çavuş Emre Tunca (25), Jandarma
Uzman Çavuş Hidayet Atmış (35), Jandarma Astsubay Halit Halal (30) Jandarma Uzman Onbaşı Gökhan
Bayraktar, Özel Harekât Polisi Gökhan Osman Karaduman.
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22 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesi Fırat, Abdulkadirpaşa, Yenişehir ve Dicle mahallelerinde (YPSYekîneyên Parastina Sivîl) ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Abdullah Ak, Şahin Yılmaz ve
Cemal Mevlude isimli YPS üyeleri yaşamını yitirdi.
22 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin’de devlet güçlerinin Dicle Mahallesi'ne girmeye çalıştığı sırada
meydana gelen patlamada 1 uzman çavuş yaşamını yitirdi, 9 asker yaralandı.
22 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde sabah saatlerinde Eski cezaevi Kavşağı'nda
zırhlı araçların geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 özel harekat timi yaşamını yitirirken, çok
sayıda özel hareket timinin de yaralandığı belirtildi.
22 Mart 2016’da, Mardin ilinde, Mazıdağı yol ayrımında askeri konvoyun geçişi sırasında şiddetli meydana
gelen şiddetli patlamada 1 özel harekat polisi yaşamını yitirdi, 3 özel harekat polisi de yaralandı.
24 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de mahallelere girmeye çalışan jandarma özel harekatçılarına bombalı
saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 özel harekatçı yaşamını yitirdi, 6'sı yaralandı.
24 Mart 2016’da Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta Gazipaşa
Mahallesi’nde çıkan çatışmada 2 özel harekât polisi öldü, 1 polis de yaralandı.
24 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde askeri araçlara yönelik 2 ayrı bombalı saldırı sonucu 3
jandarma özel harekâtçı öldü, 9’u da yaralandı.
24 Mart 2016’da Diyarbakır’da Lice karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu’na bombalı
araçla düzenlenen saldırı sonucu 3 askerin öldüğü, 24 askerinde yaralandığı Genelkurmay Başkanlığı
tarafından açıklandı. Saldırının ardından, RTÜK’ün Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı uyarınca
ilgili haberlere yayın yasağı getirdiği öğrenildi.
24 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde mahallelerde patlama meydana geldi.
Patlamada, 1 özel tim yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 özel tim de yaralandı.
24 Mart 2016’da, Şırnak'ın Dicle ve Gazipaşa mahallelerine girmeye çalışan devlet güçleri ile YSP ve
YPS-JIN üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda Dicle Mahallesi'nde 2 özel harekatçı
yaşamını yitirdiği bildirildi. Çatışmaların şiddetlendiği bir başka nokta ise Gazipaşa Mahallesi oldu. Devlet
güçleri ile YPS ve YPS-JIN üyeleri arasında çıkan çatışmalarda, 2 özel harekatçı yaşamını yitirdi, çok
sayıda özel harekatçı ise yaralandığı bildirildi.
25 Mart 2016’da Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde Amanos Dağları bölgesinde çıkan çatışmada 2 militanın
öldüğü, 2 askerin de yaralandığı öğrenildi.
25 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Fırat ve Dicle mahallelerinde çıkan çatışmalarda YPS
üyeleri Nurullah Bozdoğan (Sinan Bagok) ve Mehmet Reşit Alp’in (Bawer Nısebin) öldüğü açıklandı.
25 Mart 2016’da çıkan bir çatışmada YPS üyesi Zeydan Yanar’ın öldüğü açıklandı.
25 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de çıkan çatışmada bir jandarma özel harekâtçının yaşamını yitirdiği
bildirildi.
26 Mart 2016’da, Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan çatışmalarda 1
Polis Özel Harekatçı (PÖH) yaşamını yitirdi, 1'i is ağır yaralandı.
26 Mart 2016’da, Şırnak'ta yaşanan çatışmalarda yer alan koruculardan Abdullah Fidan yaşamını yitirdi.
26 Mart 2016’da, YPS Genel Koordinasyonu, Yüksekova'da (Gever) çıkan çatışmalarda Cudi Van ve
Şervan Amed kod adlı 2 YPS'linin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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26 Mart 2016’da Mardin Nusaybin’de çıkan çatışmada ölen YPS üyesinin Ferhat Yaşa (Rızgar Amed)
olduğu belirtildi.
26 Mart 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada bir özel harekât polisi ve bir jandarma özel
harekâtçı yaşamını yitirdi, 2 özel harekât polisi de ağır yaralandı.
26 Mart 2016’da Şırnak’ta çıkan çatışmalarda YPS üyeleri Mahmut Surgit (Şervan Cudi), Mehmet Ünal
(Diyar Cudi), Ceylan Sayar (Rengin Şerefxane) adlı 3 kişinin, 1 özel harekât polisinin ve 1 geçici köy
korucusunun öldüğü, 1 özel harekât polisinin de yaralandığı öğrenildi.
27 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ablukanın 14.
günü olan çıkan çatışmalarda ölen YPS ve YPS-JIN üyesi 10 kişiden Evindar Kılıçarsalan ve Kader
Çoban’ın teşhis edildiği öğrenildi.
27 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde operasyon düzenleyen özel harekât timinin girdiği bir
binaya yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle 2 jandarma özel harekâtçının öldüğü, 5’inin de
yaralandığı öğrenildi. Aynı gün çıkan bir çatışmada ise 1 özel harekât polisiyle 1 jandarma özel
harekâtçının öldüğü, 5 polis ile 1 askerin de yaralandığı açıklandı.
27 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ablukanın 14.
günü olan çıkan çatışmalarda YPS üyeleri Mustafa Ekin (Sipan Amed), Davut Kurt (Reşit), Zeynel Abidin
Oral (Zana), Habip Akar (Şervan Amed), Cudi Van, Yüksel Sümbül (Rojvar Arvin) ve YPS JIN üyesi Tülay
Eren’in (Arin Rojhat), Evindar Kılıçarsalan ve Kader Çoban ile adı öğrenilemeyen 1 kişi olmak üzere
toplam 10 kişinin öldüğü duyuruldu. Söz konusu çatışmalarda 1 özel harekât polisinin öldüğü, 1’inin de
yaralandığı bildirildi.
27 Mart 2016’da, YPS/YPS-JIN Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamada Şırnak Yeni Mahalle'de çıkan
çatışmada 4 PÖH elemanının öldürüldüğünü iddia etti.
28 Mart 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi
yaşamını yitirirken, 1 kişinin de yaralı olarak ele geçirildiği iddia edildi.
28 Mart 2016’da, Şırnak'ın Dicle Mahallesi'nde yoğunlaşan çatışmalarda 9 PÖH elemanı ölürken 1 PÖH
elemanı da yaralandığı iddia edildi. Valilik önünde bulunan bir grup polisle girilen çatışmada ise 1 polis
yaşamını yitirmiş ve 1 polis de yaralanmıştı.
28 Mart 2016’da Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde askeri aracın geçişi sırasında yol döşenen mayının
patlamasıyla 3 asker yaralandı.
28 Mart 2016’da, Hakkari Yüksekova'da (Gever) 20 Mart günü çıkan çatışmada yaralanan Gümüşhane
Kelkit nüfusuna kayıtlı Piyade Üsteğmen Erdem Keskin tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitirdi.
29 Mart 2016’da, Şırnak'ta kolluk birimleri ile YPS/YPS-JIN güçleri arasında Dicle Mahallesi'nde yaşanan
çatışmalarda bir özel harekat polisi yaşamını yitirdi.
29 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Vezirli köyü yolunda
seyir halindeki sivil bir araç, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu tarandı. Açılan ateş sonucu 4 kişi ağır
yaralandı. Yaralılardan 2’si Yüksekova Devlet Hastanesine götürülürken, diğer 2 yaralının HPG militanı
olduğu ve olay yerinde uzaklaştığı belirtildi.
30 Mart 2016’da Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta çıkan çatışmada YPS
üyesi Yasin Elçi’nin (Tolhıldan Çırav) adlı YPS üyesinin öldüğü açıklandı.
30 Mart 2016’da, Tunceli ilinde, Valilik ve adliye binalarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonrası çıkan
çatışmada, DHKP-C militanı Onur Polat, yaşamını yitirdi.
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30 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçeden 7
kişiye ait cenaze çıkarıldı. Cenazelerin YPS Üyelerine ait olduğu ileri sürüldü.
31 Mart 2016’da, Şırnak'ta, Tatar ailesinin bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi'nden zırhlı araçlar ile
mahallelere girmeye çalışan devlet güçleri il YPS/YPS-JIN güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında
evini devlet güçlerinin karargahına çeviren Tatar ailesi mensubu Bayram Tatar'ın yaşamını yitirdiği
belirtildi. Yaşamını yitiren Bayram Tatar ile birlikte aile mensubu olan iki kişinin de yaralandığı kaydedildi.
31 Mart 2016’da, Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan Kavakbaşı Beldesi'ne bağlı Arpalıseki Köyü kırsalında 3
kişinin yaşamını yitirdiği, bir HPG'linin ise yaralandığı iddia edildi. Yaralı HPG'linin Mutki Jandarma
Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Bölgede operasyonunun devam ettiği öğrenilirken, HPG'li olduğu iddia
edilen 3 kişinin cenazesi, Mutki Devlet Hastanesi'ne getirildi.
31 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de akşam saatlerinde bir zırhlı araca yönelik gerçekleşen roketatarlı
saldırıda, 8 özel harekat timi yaralandı. Zırhlı aracın içinde gazetecilerin de bulunduğu belirtilirken, yaralan
8 özel harekatçı olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı da ağır
yaralanan bir özel harekatçı yaşamını yitirdi.
31 Mart 2016’da, Hakkari Yüksekova’nın Orman Mahallesi’nde çıkan çatışmada 1 özel harekât polisinin
öldüğü bildirildi.
31 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, polis servis aracının
yoldan geçişi sırasında bomba yüklü araç gerçekleşen saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi. Saldırıda 9’sivil
18’i polis toplam 27 kişi de yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren polis memurlarının isimleri: Alper Zor,
Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas
Kaygusuz.
1 Nisan 2016’da, Şırnak’taki bir çatışmada Botan Nusaybin kod adlı YPS üyesinin öldüğü açıklandı.
1 Nisan 2016’da Yüksekova’da Agit Van kod adlı YPS üyesinin öldüğü açıklandı.
1 Nisan 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Askerlik Şubesi’ne bomba yüklü araçla saldırı yapılması
sonucu patlama yerine yakın bir inşaatta bekçilik yapan Suriyeli 1 kişi öldü, 2’si asker, 3’ü sivil toplam 5
kişi yaralandı.
1 Nisan 2016’da, Şırnak’ta özel harekatçılar ile YPS/YPS-JIN üyeleri arasında sabah saatlerinde başlayan
çatışmada hastane kaynakları yaralı polis özel harekatçılardan birinin yaşamını yitirdiğini doğrularken,
10’dan fazla yaralının ise tedavi altına alındığını kaydetti.
1 Nisan 2016’da Nusaybin’de bir başka çatışma yaralanan 1 jandarma özel harekâtçının da kaldırıldığı
hastanede öldüğü açıklandı.
1 Nisan 2016’da Hatay’ın Belen İlçesi’nde Amanos Dağları bölgesinde çıkan çatışmada 1 militan öldü.
2 Nisan 2016’da Hakkari Yüksekova’nın Orman Mahallesi’nde bir çatışmada da 1 özel harekâtçının
öldüğü, 2’sinin de yaralandığı bildirildi.
2 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde Cumhuriyet ve Güngör mahallelerine
çıkan çatışmada 1 Polis Özel Harekat (PÖH) komiser yardımcısı olmak üzere 3 PÖH yaralandığı ve ağır
yaralanan 1 PÖH komiser yardımcısının kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği
öğrenildi.
2 Nisan 2016’da, Şırnak'da YPS ve devlet güçleri arasında Dicle Mahallesi'nde yaşanan çatışmalarda 1
uzman çavuş yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, burada yaşamını yitirdi.
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2 Nisan 2016’da Nusaybin’de Dicle Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin bir eve girdiği esnada evde
tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 5 jandarma özel harekât timi ile 1 özel harekât polisi öldü, 4
polis de yaralandı.
2 Nisan 2016’da Yüksekova’da Orhan Gül (Rızgar Van) adlı YPS üyesinin öldüğü açıklandı.
3 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin’de zırhlı araçlarla mahallelere girmeye çalışan özel harekatçılara
yönelik YPS tarafından yapılan bombalı saldırıda 5 özel harekat timi ağır yaralandı.
4 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin’de devlet güçleri ve YPS üyeleri arasında yaşanan çatışmalarda bir
binbaşı ile bir astsubayın yaşamını yitirdiği, üç JÖH yaralanırken, iki askerin de ağır yaralandığı, ancak
kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettikleri
belirtildi.
4 Nisan 2016’da, Hakkari Yüksekova’da 30 Mart 2016’da çıkan çatışmada ölen YPS üyesi Mehmet Salih
Akar’ın teşhis edildiği de öğrenildi.
4 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girmeli Köyü’nde silahlı saldırıya uğrayan geçici köy
korucusu Adnan D. vurularak öldürüldü.
4 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde çıkan çatışma sonucu 1 jandarma özel harekâtçı öldü, 2’si
de yaralandı.
4 Nisan 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde zırhlı polis aracına düzenlenen saldırı sonucu 1 özel harekât
polisi öldü, 4’ü de yaralandı.
4 Nisan 2016’da Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde
çıkan çatışmada YPS üyeleri Rojhat İşleyen’in (Cilo Botan) ve Neriman Koçhan’ın (Yıldız Gabar) öldüğü
açıklandı.
5 Nisan 2016’da Şırnak’taki çatışmalar ve operasyonlar nedeniyle ise Zınar Serhat ve Rızgar Batman kod
adlı 2 YPS üyesinin ve Yusuf Aybak (Şoreş Goyi Masiro) adlı bir diğer YPS üyesinin öldüğü açıklandı.
5 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentlerdeki çatışmalara yönelik açıklama yapan
YPS Genel Koordinasyonu Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Yunus Keskin’in (Adıl Bılıki) öldüğünü
duyurdu.
5 Nisan 2016’da Operasyonların sürdüğü Şırnak’ta Yeni Mahalle’de çıkan çatışmada 1 özel harekât
polisinin öldüğü bildirildi.
6 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 1 asker öldü.
6 Nisan 2016’da, Batman/Sason ile Kozluk arasında başlatılan askeri operasyon sonucu çıkan çatışmada
5 HPG'li ile 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
6 Nisan 2016’da, Şırnak’ta Yeni Mahalle’de çıkan çatışmada 2 özel harekatçının yaralandığı öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinde çıkan çatışmada
meydana gelen 2 ayrı büyük patlamada Devlet Hastanesi'ne 6 ölü ile 5 de yaralı özel harekatçının
getirildiği belirtildi.
6 Nisan 2016’da, YPS Genel Koordinasyonu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan çatışmalara ilişkin
yaptığı yazılı açıklamada, 5 Nisan günü çıkan çatışmada Silopi doğumlu YPS'li Yunus Keskin'in yaşamını
yitirdiğini duyurdu.
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6 Nisan 2016’da, Bitlis'in Mutki ilçesi Arpalıseki köyü kırsalında 1 Nisan günü çıkan çatışmada yaralı
olarak askerler tarafından yakalanan HPG'li Ferhat İşleyen (Argeş Xelat), Mutki Jandarma Karakolu'ndaki
ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma"
iddiasıyla tutuklayarak, Bitlis Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderdi. Öte yandan İşleyen'in gözaltındayken el
tırnaklarının çekildiği ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Çatışmada yaralanan 1 geçici köy
korucusunun kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Aynı çatışmada 1 de militanın öldüğü bildirildi.
6 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde çıkan çatışmada 3 polis özel hareket
polisi ile bir jandarma özel hareket timinin yaralandı belirtildi.
7 Nisan 2016’da, Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan Bazdek Boğazı'nda önceki gün
başlatılan operasyonda çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve öğlen saatlerinde Malatya Adli Tıp Kurumu'na
getirilen 5 HPG'liye ait cenazeden 3'ü aileleri tarafından teşhis edildi. 5 HPG'liden Cahit Öztekin (Devrim),
Mehmet Kuvanç'ın (Çiyager) cenazelerini Batman'da teşhis eden ailelerinin ardından Yusuf Hezar'ın (Agit
Şoreş) cenazesi de Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Sason'dan gelen ailesi tarafından teşhis edildi.
7 Nisan 2016’da, Bitlis'in Mutki ilçesi Arpalıseki köyüne bağlı Varan mezrasında dün akşam saatlerinde
HPG'liler ile asker ve korucular arasında çıkan çatışmada, Rıfat Kaya adlı korucu yaşamını yitirdi.
7 Nisan 2016’da, Bolu'da kent merkezinde bir eve dün gece yapılan baskında 2 kişi infaz edildi. Yaşamını
yitirenlerin PKK üyesi olduğu ileri sürüldü. Alınan bilgilere göre; gün gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi
Berberler Sokak'ta bulunan bir eve Ankara'dan gelen özel hareket timlerinin de katılımıyla baskın
düzenlendi. Baskında sırasında evde bulunan 2 kişi polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Baskının
ardından 2 kişinin de gözaltına alındığı ileri belirtildi.
7 Nisan 2016’da, Muş'un Varto ilçesinde bulunan Badan (Teknedüzü) köyü ve kırsalına yönelik başlatılan
operasyon sırasında HPG'liler ile askerler arasında çıkan çatışmada HPG'li olduğu iddia edilen 4 kişi
yaşamını yitirirken, bir kişinin de ağır yaralandığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre,
önceki gün köye yakın dere kenarında HPG'liler ile askerler arasında çatışma çıktı. HPG'li olduğu belirtilen
2 kişinin çatışma alanında yaşamını yitirdiğini belirten yerel kaynaklar, köye giren 2 kişinin ise köy içinde
sağ yakalanarak infaz edildiğini iddia etti. HPG'li olduğu iddia edilen 4 kişini cenazesi Muş Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 Mart günü Uzman Çavuş Said Çelik'in Tepe
Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından bu sabah ilçedeki çok sayıda eve baskın
düzenlendi. İlçe merkez ve Tepe Mahallesi'nde yapılan operasyonda 30'u aşkın kişinin gözaltına alındığı
öğrenildi.
7 Nisan 2016’da, Tunceli'in Xozat (Hozat) ilçe kırsalında, Amutka Bölgesi, Yılan ve Pilav dağlarının
yamaçlarının havadan bombalanmasının ardından dün akşam saatlerinde Çad Bölgesi'nde çıkan
çatışmada yaşamını yitiren gerillanın DHKP-C üyesi Cihan Gün (Haydar) ve yaralanan kişinin ise aynı
örgütten Selçuk Uçak olduğu belirtildi.
7 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin'de özel harekât polislerinin bir eve girdiği sırada yaşanan patlamada,
bir binbaşı ile Bingöl Özel Harekât Şube Müdürünün de olduğu öğrenilen 3 özel harekâtçının öldüğü
belirtildi. Patlama esnasından 10 özel harekâtçının da yaralandığı öğrenildi.
7 Nisan 2016’da, Hakkari Yüksekova'da farklı tarihlerde yaşamını yitiren YPS ve YPS JİN üyelerine ait
olduğu belirtilen 9 kişinin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na (ATK) getirildi. Çocuklarının cenazesinin
aralarında bulunması şüphesiyle Erzurum'a gelen 4 aile teşhis işlemi için başvuruda bulundu. Van, Urfa ve
Diyarbakır'dan gelen aileler, cenazeleri teşhis edemedi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Erzurum'a
gönderilen cenazelerden 10'u aileleri tarafından teşhis edilmiş, 12'si ise teşhis edilememişti. 9 kişiyle
birlikte Erzurum'da teşhis edilmeyi bekleyen 21 cenaze bulunuyor.
8 Nisan 2016’da açıklama yapan YPS Genel Koordinasyonu, çıkan çatışmalar nedeniyle Mardin’in
Nusaybin İlçesi’nde 1 YPS üyesinin; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Cumali Bircan (Zınar Serhat),
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Yunus Erdem (Rızgar Garzan) ve Sekvan İlhan (Andok Zana) adlı 3 YPS üyesinin; Şırnak’ın Silopi
İlçesi’nde Veli İnal’ın yanı sıra adları öğrenilemeyen 2 YPS üyesinin öldüğünü duyurdu.
8 Nisan 2016’da, Bitlis’in Mutki Arpalıseki köyüne bağlı Varan mezrasında iki gün önce çıkan çatışmada
bir HPG'linin yaşamını yitirdiği, 2 HPG'linin ise yakalandığı iddia edildi.
8 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin'de YPS/YPS üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda,
zırhlı bir araca yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıda zırhlı araç kullanılamaz hale geldi. Zırhlı araç
içerisinde bulunan 4 özel harekatçı ağır yaralandı.
9 Nisan 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde polis lojmanlarına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesi
sonucu 1 polis ve o sırada yoldan geçen 1 sivil öldü.
10 Nisan 2016’da, Şırnak'ta, Gündoğdu ve Vakıfkent mahallelerinde çıkan çatışmada Ramazan Tatar
isimli korucunun evine top mermisi isabet etti. Tatar'ın küçük yaşta iki çocuğunun yaralandığı öğrenildi.
YPS, Şırnak’ta çatışmalar sırasında 10 Nisan 2016’da Serhat Akpolat (Dewran Zilan) adlı YPS üyesinin,
18 Nisan 2016’da da Mehmet Gül (Sefkan) adlı YPS üyesinin öldüğünü de açıkladı.
10 Nisan 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 9 Nisan günü yaşanan şiddetli çatışmalarda ağır
yaralanan ve Ankara GATA'da tedavi altına alınan özel harekatçı Serkan Yılmaz yaşamını yitirdi.
10 Nisan 2016’da Hakkari Yüksekova’da çıkan çatışma nedeniyle 3 özel harekât polisi; Nusaybin’de de 4
özel harekât polisi yaralandı.
10 Nisan 2016’da Bitlis’in Hizan İlçesi’nde çıkan çatışmada 4 asker ile 1 geçici köy korucusu yaralandı.
11 Nisan 2016’da, Mardin’in şiddetli çatışmaların yaşandığı Nusaybin ilçesinde, dün gece bir zırhlı araca
yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 3 özel harekat polisi ağır yaralandı.
11 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Setkar Köyünde HPG'lilerin yol kontrolü yaptığı esnada
aracı ile kaçmaya çalışan korucubaşı Tahir Adıyaman açılan ateş soncu yaralandı.
11 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren,
YPS ve YPS-JIN üyelerine ait olduğu belirtilen 6 cenaze İlçe Devlet Hastanesi'nden alınarak Erzurum Adli
Tıp Kurumu'na gönderildi.
11 Nisan 2016’da, Şırnak'ta çıkan çatışmada Tatar ailesini üyelerinde korucubaşı Yusuf Tatar, YPS/YPSJIN üyeleri tarafından vurularak yaralandı.
HPG Basın İrtibat Merkezi, Muş’un Avzot Köyü yakınlarında 11 Nisan 2016’da çıkan çatışmada 2
militanın; Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Mermari Köyü yakınlarında ise 13 Nisan 2016’da çıkan
çatışmada 2 militanın öldüğünü açıkladı.
12 Nisan 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dara köyü ve kırsalına dönük saatlerce süren
çatışmadan sonra 12 kişiye ait cenaze, Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yerel
kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu kişilerden bazıları yaralı olarak yakalandıktan sonra kurşuna
dizilerek infaz edildi. Genelkurmay Başkanlığı ise, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Hakkâri
Yüksekova'da devam eden operasyonda, PKK'li oldukları ve Yüksekova'dan çıkmaya çalıştıkları belirtilen
13 kişinin etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.
12 Nisan 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesinde sınır hattında sıfır noktada bulunan Oremar (Dağlıca)
bölgesinde çıkan çatışmada 2 jandarma özel harekatçı (JÖH) yaşamını yitirirken, 4'ü de ağır yaralandı.
12 Nisan 2016’da, Şırnak'ta özel harekatçılar ile YPS/YPS-JIN güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman
çavuş yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 JÖH'çü yaralandı.
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12 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin'de Fırat Mahallesi'ne girmeye çalışan askeri araca yönelik bombalı
saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker de yaralandı.
13 Nisan 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 7 Nisan Perşembe günü yaşanan çatışmada ağır
yaralanan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Mustafa Karaman tedavi gördüğü GATA askeri hastaneden
yaşamını yitirdi. (18 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam
eden çatışmalar nedeniyle 13 Nisan 2016’da Metin Ak (Herekol) adlı YPS üyesinin; Şırnak’ta ise 15 Nisan
2016’da çıkan çatışmada Zaman Kılınç (Zana), Cemil Külter Mehmet Sait Külter adlı YPS üyelerinin
öldüğünü duyurdu.)
13 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinden 7 Nisan'da Urfa’ya getirilen YPS'li İslam Aral ile YPS-JIN
üyesi Besna Fındık'ın cenazeleri Urfa'ya gelen aileleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi morgunda
teşhis edildi.
13 Nisan 2016’da Mardin Nusaybin’in Fırat Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında tuzaklanmış
bombanın patlatılması sonucu 4 jandarma özel harekâtçı yaralandı.
14 Nisan 2016’da Diyarbakır Silvan kırsalında düzenlenen operasyonlarda 8 militanın öldüğü öğrenildi.
14 Nisan 2016’da, Şırnak’ta Ömer Kabak Meydanı, Gazipaşa, İsmetpaşa, Cumhuriyet ve Dicle
mahallelerinde yaşanan çatışmalarda bir özel harekatçı yaşamını yitirdi.
14 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin’de, 15 gün önce çıkan çatışmadan ağır yaralanan polis memuru Ozan
Özmen, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitirdi.
14 Nisan 2016’da, Mardin’in Nusaybin 8 Nisan’da ilçesinde çıkan çatışmada Yılmaz Kalan (Yılmaz
Tolhildan), Selim Tekin (Mazlum Pirdoğan), Sevim Arzu (Hebun Silopi) ve Mazlum Eren (Gelhat Botan)
adlı militanların yaşamını yitirdiği açıklandı.
10-15 Nisan 2016 tarihleri arasında YPS, Silopi’deki çatışmalarda da Bedrettin Işık (Hebun Azad) ve
Baran Kaval (Turan Amed) adlı 2 üyelerinin öldüğünü açıkladı.
15 Nisan 2016’da, Şırnak İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve özel harekatçıların girdiği esnada meydana
gelen patlamada binanın çökmesiyle 5 özel harekatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Patlamada yaralanan
9 özel harekatçı ise hastaneye kaldırıldı.
15 Nisan 2016’da, Mardin’in Savur ilçesinde askeri aracın geçişişi sırasında büyük bir patlama medyana
geldi. Yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin
de yaralandığı öğrenildi.
15 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle 9 Nisan 2016’da adları henüz öğrenilemeyen YPS üyesi 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
15 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta özel harekât timlerinin bir eve girdikleri
esnada tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 özel harekât polisi öldü, 8’i de yaralandı.
16 Nisan 2016’da Şırnak Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde olan zırhlı aracın Yeni Mahalle’den
atılan roketle vurulması sonucu 1 özel harekât polisi öldü, 3’ü de yaralandı. Vatan Caddesi’nde bir başka
zırhlı araca düzenlenen saldırıda da 1 özel harekât polisi öldü, 1’i de yaralandı.
16 Nisan 2016’da Mardin Nusaybin’de çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’ya gönderilen özel harekât
polisi Kürşat İnan tedavi gördüğü GATA’da öldü.
16 Nisan 2016’da Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü öğrenildi.
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17 Nisan 2016’da çıkan Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde çatışmada 1 özel harekât polisi öldü, 3 asker de
yaralandı.
17 Nisan 2016’da Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde Karakurt mevkisinde çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
17 Nisan 2016’da Nusaybin’de operasyonların sürdüğü Abdulkadirpaşa Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi
esnasında bomba patlatılması sonucu 1 özel harekât polisi öldü, 3’ü de yaralandı.
17 Nisan 2016 gecesi Nusaybin’den Rojava’ya geçmeye çalıştığı ileri sürülen gruba yönelik düzenlenen
operasyonda yaşamını yitirdiği iddia edilen 18 kişiden 10’nun cenazesi Urfa Devlet Hastanesi morguna, 8
cenaze ise Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
17 Nisan 2016’da Erzurum ili, kırsalında (Sarıyayla alanı) başlatılan askeri operasyon sırasında çıkan
çatışmada 3 HPG militanı (Mahir Malazgirt kod isimli Emrah Kurt, Rubar Tatvan kod isimli Agit Gülen,
Roni Serhat kod isimli Cahit Ekmekçi) yaşamını yitirdi.
18 Nisan 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 6
YPS üyesine ait cenaze, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
18 Nisan 2016’da Adana’da devriye görevi yapan zırhlı bir polis aracına yönelik düzenlenen silahlı
saldırının ardından çıkan çatışmada saldırıyı düzenleyen kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.
18 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde operasyonların devam ettiği dönemde yaşamını yitiren
kişilerden birinin YPS üyesi Miraz Başak (Mordem Cotkan) olduğu öğrenildi.
18 Nisan 2016’da Mardin’in ilçesi Nusaybin’de düzenlenen saldırı sonucu 1 jandarma özel harekâtçının
öldüğü bildirildi.
18 Nisan 2016’da Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Gözertepe Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 3 militanın
öldüğü, 1 geçici köy korucusunun da yaralandığı bildirildi.
19 Nisan 2016’da Nusaybin’de 1 Nisan 2010’da çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’ya sevk edilen 1
özel harekât polisi tedavi gördüğü GATA’da öldü.
18 Nisan ve 19 Nisan 2016’da Yüksekova’da farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda ölen YPS üyesi 15 kişiye
ait cenazenin daha Erzurum’a gönderildiği öğrenildi. 15 kişiyle beraber Yüksekova’dan Erzurum’a kimlik
tespiti için gönderilen cenazelerin sayısının 70’e ulaştığı bunlardan 15’inin teşhis edilerek ailelerine teslim
edildiği bildirildi.
19 Nisan 2016’da Şırnak’ta Bahçelievler Mahallesi’nde çıkan çatışmada 2 jandarma özel harekâtçı öldü,
6’sı da yaralandı.
19 Nisan 2016’da Yüksekova’da çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren ve cenazeleri Erzurum’da bekletilen
2 kişinin Nadir Güneç (Bawer Pir) ve Seracettin Menafoğlu (Çawreş Gever) olduğu ailelerin teşhisi sonucu
öğrenildi.
19 Nisan 2016’da Şırnak’taki çatışmada ölen ve cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen YPS
üyesi İsa Yılmaz, ailesi tarafından teşhis edildi.
20 Nisan 2015’te, Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nin kırsal kesiminde zırhlı aracın geçişi esnasında yola
tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 1 asker yaralandı.
20 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Şırnak’ta devam eden çatışmalar
nedeniyle 18 Nisan 2016’da İzzettin Kutum (Eriş Şirvan) adlı YPS üyesinin; Yüksekova’da ise 18 Nisan
2016’da Umut Esin (Deniz Devran) adlı YPS üyesinin de kaza sonucu öldüğünü duyurdu.
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20 Nisan 2016’da Yüksekova’da farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda ölen YPS üyesi 7 kişiye ait cenazenin
daha Erzurum’a gönderildiği öğrenildi. Erzurum’da bekletilen diğer cenazelerden ise 2’sinin Jêhat Doğma
(Tekoşer Gever) ve Veysel Bayram’a (Agit Cûdî) ait olduğu ailelerinin teşhisi sonucu öğrenildi.
21 Nisan 2016’da Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin’de çıkan çatışmada
yaşamını yitiren YPS-JIN üyesi Sidar Ziyanek’in (16) Şanlıurfa’da bekletilen cenazesi teşhis edildi.
21 Nisan 2016’da Şırnak’taki çatışmalarda ölen ve cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen bir
kişinin ise YPS üyesi Azat Gün olduğu öğrenildi.
21 Nisan 2016’da Yüksekova’da daha önce çıkan çatışmalarda ölen ve cenazeleri Erzurum’da bekletilen
YPS üyeleri Evin Akçelik ile Talip Bartin’in cenazeleri ailesi tarafından teşhis edildi.
22 Nisan 2016’da Yüksekova’da daha önce çıkan çatışmada ölen ve cenazesi Erzurum’da bekletilen YPS
üyesi Ercan Atar ailesi tarafından teşhis edildi.
22 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle 18 Nisan 2016’da Zeki Adıyeke (Azat Şoreş); 22 Nisan 2016’da da Yekta Atlı (Aso Zagros) adlı
YPS üyelerinin öldüğünü duyurdu. YPS yaptığı bir başka açıklamayla da çatışmalarda öldükleri iddia
edilen Mehmet Sait Külter ve İsa Yılmaz adlı YPS üyelerinin yaşadıklarını ileri sürdü.
22 Nisan 2016’da Tunceli’nin Göktepe Köyü yakınlarında yola döşenmiş bombanın zırhlı aracın geçişi
sırasında patlatılması sonucu 3 asker öldü.
22 Nisan 2016’da Nusaybin’de tuzaklanmış patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 jandarma özel harekâtçı
ve 2 özel harekât polisi yaralandı.
23 Nisan 2016’da ise Abdülkadirpaşa Mahallesi’nde açılan ateş sonucu 1 jandarma özel harekâtçı öldü.
23 Nisan 2016’da Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nin yakınlarında zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşeli
bombanın patlatılması sonucu 2’si ağır 12 polis yaralandı.
24 Nisan 2016’da Nusaybin’de devam eden çatışmalar nedeniyle İlyas Türkan (Rüstem Mawa) ve Yunus
Dilmaç (Dilgeş Batman) adlı YPS üyelerinin öldüğü öğrenildi.
25 Nisan 2016’da da tuzaklanmış bombanın patlatılmasıyla 2 jandarma özel harekâtçı öldü, 2’si de
yaralandı.
25 Nisan 2016’da Yüksekova’da daha önce çıkan çatışmada ölen ve cenazesi Erzurum’da bekletilen YPS
üyesi Emre Önver ailesi tarafından teşhis edildi.
25 Nisan 2016’da Erzurum’da bekletilen Yüksekova’daki çatışmalarda ölen 10 kişiye ait cenazenin ise
kimsesizler mezarlığına defnedildiği bildirildi.
25 Nisan 2016’da Kars’ın Kağızman İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma nedeniyle 5 militanın öldüğü
açıklandı.
25 Nisan 2016’da Hakkâri’nin Talê Köyü’nün kırsal kesiminde çıktığı belirtilen çatışmada ölen 1 HPG
militanı ile yaralı 1 HPG militanının Hakkâri Devlet Hastanesi’ne getirildiği belirtildi.
25 Nisan 2016’da Operasyonların devam ettiği Nusaybin’de Dicle ve Yenişehir mahallelerinde meydana
gelen 2 ayrı patlama sonucu 1 jandarma özel harekâtçı öldü, 10’u da yaralandı.
26 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle 24 Nisan 2016’da Serdar Doğan (Xeyrî Lice) adlı YPS üyesinin öldüğünü duyurdu.
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26 Nisan 2016’da Yüksekova’daki çatışmalarda ölen ve Erzurum’da bekletilen 12 kişiye ait cenazenin
daha kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi.
27 Nisan 2016’da Van’da Hacı Bekir Mahallesi’nde devriye görevi yapan zırhlı araca roket atarlı saldırı
düzenlenmesi sonucu 3 polis yaralandı.
27 Nisan 2016’da Muş’un Varto İlçesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış bombanın
patlatılması sonucu 1 özel harekât polisi öldü, 3’ü de yaralandı.
28 Nisan 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’ya sevk edilen 1 özel harekât polisi
tedavi gördüğü GATA’da öldü.
28 Nisan 2016’da, Manisa’nın Soma İlçesi’nde askeri personel taşıyan araçların geçişi esnasında yola
tuzaklanmış bombaların patlatılması sonucu 1 asker yaralandı. Saldırıyı yaptığı açıklamayla HPG üstlendi.
28 Nisan 2016’da Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı devam ederken İsmetpaşa Mahallesi’nde çıkan
çatışmada 1 jandarma özel harekâtçının öldüğü bildirildi.
29 Nisan 2016’da Şırnak’ta çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’ya sevk edilen 2 jandarma özel
harekâtçının tedavi gördükleri hastanede öldüğü açıklandı.
29 Nisan 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden abluka nedeniyle çıkan çatışmalar sırasında ölen
YPS üyelerinden birinin Mehmet Can olduğu ve cenazesi teşhis edilen YPS üyesinin defnedildiği bildirildi.
30 Nisan 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu 1
jandarma özel harekâtçı öldü, 2 özel harekât polisi ile 1 jandarma özel harekâtçı yaralandı. Yine
Nusaybin’de çıkan bir başka çatışmada ise 1 yüzbaşının öldüğü, 3 jandarma özel harekâtçının da
yaralandığı açıklandı.
29 Nisan 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Şırnak’ta devam eden çatışmalar
nedeniyle 19 Nisan 2016’da Kadir Tanıt (Hamza Cudi) adlı YPS üyesinin öldüğünü duyurdu. 30 Nisan
2016’da yapılan açıklamada ise Nusaybin’deki çatışmalar nedeniyle 25 Nisan 2016’da Resul İnan’ın
(Rêzan Baran); 26 Nisan 2016’da Harun Korkmaz’ın (Kendal Koçer); 27 Nisan 2016’da da Egîd Germira
kod adlı YPS üyesinin öldüğü duyuruldu.
30 Nisan 2016’daki Nusaybin’de bir operasyon sırasında tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu ise 3
özel harekât polis ile 3 jandarma özel harekâtçı yaralandı.
1 Mayıs 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği kentlerden Nusaybin’de operasyonda olan
güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 3 jandarma özel harekâtçı öldü, 14’ü de
yaralandı.
1 Mayıs 2016’da Şırnak’ta çıkan bir çatışmada yaralanan 1 jandarma özel harekâtçı tedavi gördüğü
hastanede aynı gün öldü.
1 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde Jandarma Tabur Komutanlığı’na bombalı araçla; Hani
yolunda ise polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 1
askerin öldüğü, 20 asker ile 3 sivilin yaralandığı açıklandı. Polis aracına düzenlenen saldırı nedeniyle de 3
polis ile 1 hâkim yaralandı.
2 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Besusin Köyü yakınlarındaki askeri üs bölgesine
silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 2 asker öldü.
2 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde devam
eden çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2016’da Welat Cengiz (İsa Avesta) adlı YPS üyesinin öldüğünü
duyurdu.
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2 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde yapılan operasyonla 3 militanın öldüğü
açıklandı.
3 Mayıs 2016’da Yüksekova’daki çatışmalarda ölen ve Erzurum’da bekletilen cenazelerden ikisinin CYPS
üyeleri ahit Ekmekçi (Roni Serhat) ve Ferdi Aydemir’e (Andok Eşit) ait olduğu öğrenildi.
3 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Çığlı Köyü’nün yakınlarındaki jandarma karakoluna
düzenlenen saldırıda 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı. Köyde sokağa çıkma yasağı ilân edildiği
duyuruldu.
3 Mayıs 2016’da Mardin-Şanlıurfa karayolu üzerindeki Üçyol Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı sonucu 1 asker öldü, 4 asker ile 1 sivil yaralandı.
4 Mayıs 2016’da Yüksekova’daki çatışmalarda ölen ve Erzurum’da bekletilen cenazelerden Abdülkadir
Çelik ailesi tarafından teşhis edildi.
4 Mayıs 2016’da Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Kayalıkale Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker öldü,
1 asker de yaralandı.
4 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Çığlı Köyü’nün yakınlarındaki jandarma karakoluna
düzenlenen saldırının ardından başlatılan operasyon sonucu 6 militanın öldüğü öğrenildi.
4 Mayıs 2016’da Muş’un Varto İlçesi’nde 27 Nisan 2016’da zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış
bombanın patlatılması sonucu ağır yaralanan 1 özel harekât polisi Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da
öldü.
5 Mayıs 2016’da Dersim ili kırsalında çıkan çatışmada, TKP/ML TİKKO üyesi Sinan kod isimli Haydar
Arğal ve Rıza kod isimli Murat Tekgöz yaşamını yitirdi.
5 Mayıs 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmada 1 özel harekât polisinin ve 1 jandarma özel harekâtçının
öldüğü bildirildi.
5 Mayıs 2016’da Tunceli Valiliği 14.00’dan itibaren geçerli olmak üzere Mazgirt İlçesi’nin 15 köyünde yeni
bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilân edildiğini duyurdu. Bölgede başlatılan ve 1 geçici köy
korucusunun yaralandığı askeri operasyonun sona ermesi üzerine yasak 6 Mayıs 2016’da sona erdirildi.
5 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle Mehmet Ağırman ve Ahmet Oğul adlı YPS üyeleri ile Şırnak’ta Arjin kod adlı YPS üyesinin
öldüğünü duyurdu.
6 Mayıs 2016’da Giresun’un Çaldağ Köyü’nde bulunan Jandarma Karakolu’na roketatarlı saldırı
düzenlenmesi sonucu karakol komutanı vurularak öldü. Saldırıyı Marksist-Leninist 8 silahlı örgüt ile
PKK’nin yer aldığı Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) üstlendi.
6 Mayıs 2016’da Şırnak’taki çatışmalarda ölen ve cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen YPS
üyesi 3 kişinin kimliklerinin teşhis edilememesi gerekçe gösterilerek Valilik talimatıyla defnedildiği
öğrenildi.
6 Mayıs 2016’da, 1 Mayıs sabahı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bombalı araçla düzenlenen saldırıda
ağır yaralanan 1 polis tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda 2 polis ölmüştü.
7 Mayıs 2016’da Şırnak’ta 26 Nisan 2016’da vurularak ağır yaralanan 1 özel harekât polisi Ankara’da
tedavi gördüğü GATA’da öldü.
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7 Mayıs 2016’da Tunceli’nin Geyiksuyu Köyü yakınlarında çıkan çatışmada HBDH yapılanması içinde yer
alan TİKKO Örgütü üyesi 3 militan öldü.
8 Mayıs 2016’da Nusaybin’de operasyonda olan güvenlik güçlerinin kontrolleri sırasında tuzaklanmış
bombanın patlatılması sonucu 3 jandarma özel harekâtçı öldü, 2’si de yaralandı.
9 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle Abdulselam Dursun (Botan Kato) adlı YPS üyesinin öldüğünü duyurdu.
9 Mayıs 2016’da Nusaybin’de vurularak ağır yaralanan 1 jandarma özel harekâtçının kaldırıldığı
hastanede öldüğü duyuruldu.
9 Mayıs 2016’da Yüksekova’daki çatışmalarda ölen ve cenazeleri Erzurum Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
YPS üyesi 17 kişinin kimliklerinin teşhis edilememesi gerekçe gösterilerek Valilik talimatıyla defnedildiği
öğrenildi.
10 Mayıs 2016’da, Şırnak’ta 9 Mayıs gecesi yaşanan şiddetli çatışmalarda yaralanan 2 uzman çavuştan
biri yaşamını yitirdi.
10 Mayıs 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde bulunan Hacıbekir Mahallesi’nde tuzaklanmış bombanın
patlatılması sonucu 2 polis öldü, 1’i de yaralandı.
10 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Şırnak’ta devam eden çatışmalar
nedeniyle İsa Yılmaz (Dilhat), Behlül Güngen (Murat) adlı YPS üyelerinin öldüğünü duyurdu.
10 Mayıs 2016’da Şırnak’ta çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma özel harekâtçının öldüğü duyuruldu.
10 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki çatışmalarda yaşamını yitiren YPS üyesi Ahmet Gökalp
defnedildi.
10 Mayıs 2016’da Mardin’in Midyat İlçesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan bombanın
patlatılması sonucu 5 asker yaralandı.
10 Mayıs 2016’da Sur’da operasyonların devam ettiği dönemde öldürülen ve cenazeleri Gaziantep’te
bekletilen 5 kişinin DNA eşleşmesinin tamamlandığı öğrenildi. 16 Nisan 2016’da defnedilen 5 kişinin
Mahmut Oruç, Turgay Girçek, Cihat Morgül, Gündüz Akmeşe ve Halit Güneş oldukları bildirildi.
11 Mayıs 2016’da Şırnak’ta Bahçelievler Mahallesi’nde çıkan çatışmada 1 özel harekât polisinin öldüğü
bildirildi.
11 Mayıs 2016’da, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi'nde mesai çıkışında evine giden polis memuru Kemal
Çokgüler uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
12 Mayıs 2016’da Nusaybin’de 5 Mayıs 2016’da çıkan çatışmada yaralanan 1 jandarma özel harekâtçı
Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da öldü.
12 Nisan 2016’da YPS, Şırnak’ta çıkan çatışmada Mehmet Gün (Sefkan) adlı YPS üyesinin öldüğünü
duyurdu.
12 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’ndan çıkan servis
aracının geçişinin ardından yolda park halinde bulunan bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla
patlatılması sonucu 6’sı asker 9 kişi yaralandı.
13 Mayıs 2016 ve 14 Mayıs 2016’da Nusaybin’de YPS üyesi oldukları belirtilen 1 kadın ve 2 erkeğe ait 3
cenazenin bulunduğu bildirildi.
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13 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Aşita Köyü’nün yakınlarındaki askeri üs bölgesine
düzenlenen baskın sonucu çıkan çatışmada 6 asker öldü, 8 asker de yaralandı. Askeri üsse destek için
kalkan bir helikopterin düşmesi sonucu da 2 askerin öldüğü açıklandı.
15 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 1
asker ile 6 militanın öldüğü, 6 askerin de yaralandığı açıklandı.
15 Mayıs 2016’da Sokağa çıkma yasağının 63. gününe girdiği Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde operasyon
düzenleyen özel harekât polislerine roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu 4 özel harekât polisi
yaralandı.
15 Mayıs 2016’da Şırnak’ta YPS üyelerinin İl Emniyet Müdürlüğü, Çakırsöğüt Jandarma Komutanlığı ile
asker ve polislerin konakladığı okullara düzenledikleri saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 2 YPS
üyesinin öldüğü, 6 özel harekât polisinin de yaralandığı öğrenildi.
15 Mayıs 2016’da Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Karakurt bölgesinde çıkan çatışmada 4 militanın
öldüğü bildirildi.
15 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle 3 Mayıs 2016’da Mazlum Ok (Agit Bagok) adlı YPS üyesinin, 6 Mayıs 2016’da Meryem
Canpolat (Zehra Serhat) adlı YPS-JIN üyesinin, 7 Mayıs 2016’da ise Necmettin Doğan (Rojhat Rengin)
adlı YPS üyesinin öldüğünü duyurdu.
16 Mayıs 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmada 1 jandarma özel harekâtçı öldü, 4’ü de yaralandı. Yaralı
jandarma özel harekâtçılardan 1’i de kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.
16 Mayıs 2016’da Ağrı Dağı’nda operasyon esnasında kayalıklardan düştüğü iddia edilen 1 jandarma özel
harekâtçı Erzurum’da tedavi gördüğü hastanede öldü.
16 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 22 Nisan 2016’da sona erdirilen operasyonlar sırasında ölen
YPS üyesi bir kişinin İslam Araz olduğu öğrenildi.
16 Mayıs 2016’da Şırnak’ta Yeni ve Tekser mahallelerinde çıkan çatışmalarda YPS ve YPS-JIN üyesi 9
kişi öldü.
17 Mayıs 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmada ölen ve cenazesi teşhis edilen YPS-JIN üyesi Filiz Yağız
(Binevş Gabar) defnedildi.
17 Mayıs 2016’da Nusaybin’de tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 5 jandarma özel harekâtçı
yaralandı.
17 Mayıs 2016’da Mardin’in Midyat İlçesi’nde Ömerli yolu üzerine döşenen bombanın zırhlı aracın geçişi
sırasında patlatılması sonucu 2 asker yaralandı.
18 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde zırhlı aracın geçişiş sırasında yola döşeli bombanın
patlatılması sonucu 4 asker öldü, 4’ü ağır 9 asker de yaralandı.
18 Mayıs 2016’da Operasyonların sürdüğü Şırnak’ta çıkan çatışmada ölen ve cenazesi teşhis edilen YPS
üyesi Abdullah Külter defnedildi.
19 Mayıs 2016’da Van’ın Çatak İlçesi’nde çıkan bir çatışmada 1 asker öldü.
19 Mayıs 2016’da Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde çıkan çatışma sonucu 2 askerin yaralandığı bildirildi.
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19 Mayıs 2016’da Nusaybin’de tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 3 jandarma özel harekâtçı
öldü, 6’sı da yaralandı.
19 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Şırnak’ta devam eden çatışmalar
nedeniyle 17 Mayıs 2016’da Yusuf Altıdal (Serxwebun Mardin) ve Ali Akman (Zagros Cilo) adlı YPS
üyelerinin öldüğünü duyurdu.
20 Mayıs 2016’da Mardin’in Artuklu İlçesi’ne bağlı Bağlıca Köyü’nde silahlı saldırıya uğrayan geçici köy
korucusu Kazım Kavak öldü. Saldırının ardından başlatılan operasyon esnasında da yola döşenen
patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ise 8 asker yaralandı.
20 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 18 Mayıs 2016’da zırhlı aracın geçişi sırasında yola
döşeli bombanın patlatılması sonucu yaralanan 9 askerden 1’i tedavi gördüğü hastaneden öldü.
20 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da 10 Mayıs 2016’da gözaltına alınan 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan zırhlı
polis aracına yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 1 polis memuru Ankara’da
tedavi gördüğü GATA’da öldü.
21 Mayıs 2016’da Nusaybin’de Abdülkadirpaşa Mahallesi’ne operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine
yönelik bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 5 jandarma özel harekâtçının yaralandığı bildirildi.
21 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Tekeli Taburu’na düzenlenen havan saldırısında 1 asker
öldü.
22 Mayıs 2016’da Operasyonların ve sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta çıkan çatışmalarda
ölen ve cenazeleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen YPS üyeleri Şehmus Olcan ve Agit Saltık’ın
cenazeleri aileleri tarafından teşhis edildi.
22 Mayıs 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Nusaybin’de devam eden çatışmalar
nedeniyle 9 Mayıs 2016’da Bedel Öncü (Tirêj Goyi) YPS üyesinin; 19 Mayıs 2016’daki çatışmayla ise
Kübra Aba (Mizgin Gever) adlı YPS-JIN üyesinin öldüğünü duyurdu. YPS ayrıca Şırnak’taki çatışmalarda
Şehmus Özcan (Xoşmer Cudi) ve Birkay Ürmez (Tekoşer Nusaybin) adlı YPS üyelerinin öldüğünü;
Abdülselam Değer (Kendai Qoser) ile Kader Uzanga (Tekoşin Amed) adlı YPS üyelerinin ise meydana
gelen bir kaza sonucu öldüğünü açıkladı.
22 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Durak Jandarma Karakolu’na saldırı düzenlenmesinin
ardından çıkan çatışmada 2 militan öldü, 1’i de yaralandı.
23 Mayıs 2016’da Şırnak’ta 12 Mayıs 2016’da çıkan çatışmada yaralanan ve Ankara’da bulunan GATA’da
tedavi gören 1 jandarma özel harekâtçı öldü.
23 Mayıs 2016’da Nusaybin’de Abdülkadirpaşa Mahallesi’nde çıkan çatışmada 1’i yüzbaşı 2 jandarma
özel harekâtçı yaralandı.
23 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 5 Nisan 2016’da çıkan çatışmada vurularak yaralanan 1 çevik
kuvvet polisi Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da öldü.
23 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü ileri sürüldü.
24 Mayıs 2016’da Nusaybin’de Abdülkadirpaşa Mahallesi’nde çıkan çatışma ve meydana gelen patlama
sonucu 7 özel harekât polisiyle 4 jandarma özel harekâtçı yaralandı.
24 Mayıs 2016’da Van’ın Çaldıran İlçesi’nde Soğuksu Köyü’nün Gülizar Mezrası yakınlarında yola
döşenen patlayıcının zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu Çaldıran İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Kıvanç Cesur’un da bulunduğu toplam 6 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
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24 Mayıs 2016’da Bitlis’te Bölükyazı Jandarma Karakol Komutanlığı’na açılan ateş sonucu 1 asker
yaralandı.
25 Mayıs 2016’da Mardin’in Midyat İlçesi’nde Anıtlı Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı sonucu 1 asker ile 2 geçici köy korucusu öldü, 1’i ağır 2 asker de yaralandı.
25 Mayıs 2016’da Erzincan’ın Kemah İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü
açıklandı.
25 Mayıs 2016’da Operasyonların sürdüğü dönemde çıkan çatışmalardan birinde ölen ve 31 Mart
2016’dan bu yana cenazesi Gaziantep’te bekletilen YPS-JIN üyesi Sonay Engin’in cenazesinin teşhis
edilmesi üzerine ailesine teslim edildi.
25 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Zewkan Köyü’nde bulunan Beri Zinar bölgesinde
düzenlenen askeri operasyon sonucu HPG militanı oldukları belirtilen 8 kişinin bir mağarada öldüğü ileri
sürüldü.
26 Mayıs 2016’da Nusaybin’in Yenişehir Mahallesi’nde tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 1
jandarma özel harekâtçı ile 1 özel harekât polisi öldü, 9 güvenlik görevlisi de yaralandı.
26 Mayıs 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde operasyona çıkan askeri birlikle Halkların Birleşik Devrimci
Hareketi (HBDH) arasında çıkan çatışmada 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
26 Mayıs 2016’da Giresun’un Doğankent İlçesi’ndeki Yaşmaklı Barajı’na bombalı saldırı düzenlenmesi
sonucu barajda görevli Abdülkadir Bekirefendioğlu ağır yaralandı.
27 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Kehê Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker ile 1 geçici köy korucusu
yaralandı.
27 Mayıs 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmalarda ölen YPS üyesi 4 kişinin cenazesi kimliklerinin tespit
edilmesi için Mardin’e gönderildi.
27 Mayıs 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde bulunan Kevenli TOKİ konutlarında çıkan çatışmada 2 militan
öldü.
29 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde Zeyrek Jandarma Karakolu’na bomba yüklü araçla saldırı
düzenlenmesi sonucu 5 geçici köy korucusu ile 1 sivil yaralandı.
29 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca Köyü yakınlarındaki askeri üs noktasına
düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı.
29 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde sınırda bulunan Kanimasi Askeri Üs Bölgesi’ne düzenlenen
saldırı sonucu 1 üsteğmen öldü.
29 Mayıs 2016’da Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ta Bahçelievler Mahallesi’nde çıkan çatışmada
1 özel harekât polisi öldü.
29 Mayıs 2016’da, Siirt’in Pervari İlçesi’nde Doğan Askeri Üs Bölgesi’ne düzenlenen saldırı sonucu 1
asker öldü.
29 Mayıs 2016’da Siirt’in Pervari İlçesi’nde 1 askerin öldüğü Doğan Askeri Üs Bölgesi’ne yönelik
düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.
30 Mayıs 2016’da Nusaybin’de tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 3 jandarma özel harekâtçı
yaralandı.
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30 Mayıs 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde yola döşenen patlayıcının zırhlı
polis aracının geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 2 özel harekât polisi öldü, 1 polis de yaralandı.
30 Mayıs 2016’da Şırnak’taki çatışmalarda ölen YPS üyesi 41 kişinin cenazesi kimliklerinin tespit edilmesi
için Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi.
30 Mayıs 2016’da Şırnak’taki çatışmalarda ölen ve cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen
Hüsnü Bayar (30) DNA eşleşmesinin tamamlanmasının ardından defnedildi.
30 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında rögar kapağına
yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Halime Birlik (4), İsa Torlak (68), Ekrem Birlik
(52) ve Davut Yoksul adlı 4 sivil öldü, 5’i polis, 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır
olduğu öğrenildi.
31 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 1
askerin de yaralandığı açıklandı.
31 Mayıs 2016’da Nusaybin’de Yenişehir Mahallesi’nde arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri toprağa
gömülü YPS üyesi 2 kişinin cenazesini buldu.
1 Haziran 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde çıkan çatışmada 2 askerin yaralandığı bildirildi.
1 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 asker tedavi gördüğü
hastanede öldü.
1 Haziran 2016’da Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı'na düzenlenen
saldırı sonucu 3 asker yaralandı.
1 Haziran 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesinde Fırat Mahallesi’nde tuzaklanmış bombanın patlatılması
sonucu 1 jandarma özel harekâtçı öldü, 2 özel harekât polisi ve 9 jandarma özel harekâtçı yaralandı.
1 Haziran 2016’da Bitlis'’in Zeydan Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğrayan geçici köy korucusu Tuncay
Aktaş (41) vurularak öldü.
2 Haziran 2016’da Nusaybin’de çıkan çatışmada 1 jandarma özel harekâtçı öldü, 2’si de yaralandı. Aynı
gün Yenişehir Mahallesi’nde 2 YPS üyesinin cenazesi bulundu.
2 Haziran 2016’da Sur’da operasyonların devam ettiği dönemde Hasırlı Mahallesi’nde 2 Ocak 2016’da
çıkan çatışmada ölen YPS üyesi Ramazan Öğüt’ün (Devran Amed) teşhis edilen cenazesi defnedildi.
2 Haziran 2016’da Şırnaktaki çatışmalar sırasında ölen ve cenazesi Silop’deki Adli Tıp Kurumu’nda
bekletilen Mehmet Bayık (17) DNA eşleşmesinin tamamlanmasının ardından defnedildi.
3 Haziran 2016’da Diyarbakır’da Silvan yoluna tuzaklanan bombanın askeri aracın geçişi esnasında
patlatılması sonucu 1’i ağır 8 asker yaralandı.
3 Haziran 2016’da çatışmalarda ölen ve Şırnak Devlet Hastanesi’nde bekletilen 5 YPS üyesinin cenazesi
Adli Tıp Kurumu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik gerekçe gösterilerek defnedildi.
4 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde enkaz kaldırma çalışmaları sırasında YPS üyesi 1
kişinin cenazesi bulundu.
4 ve 5 Haziran 2016 tarihinde Hakkâri ili Şemdinli ilçesi, kırsalında başlatılan askeri operasyonda çıkan
çatışmada, 7 HPG militanı (Bahtiyar Amed kod isimli Recep Kaplan, Tolhildan kod isimli Mikail Oğuz, Axin
Avaşin kod isimli Berivan Yardımcı, Haki Pir kod isimli Muhammed Emin Önalan, Kahraman Farqin kod
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isimli İkram Mağaç, Rojinda Ruken kod isimli Kader Erenç ve Zana Tekoşer kod isimli Polat Aktaş)
yaşamını yitirdi.
5 Haziran 2016’da Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde Harmancık Tüneli girişinde askeri araca ateş açılması
sonucu 1 asker öldü, 1 asker ağır yaralandı.
5 Haziran 2016’da Şırnak’ta Yeniaslanbaşar Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırının ardından çıkan
çatışmada 1 geçici köy korucusu ile 1 militan öldü.
5 Haziran 2016’da Şırnak’ta operasyonların devam ettiği dönemde çıkan çatışmalarda ölen YPS üyesi 11
kişinin cenazesi bulundukları yerlerden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
6 Haziran 2016’da Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nde 5 Haziran 2016’da Harmancık Tüneli girişinde askeri
araca ateş açılması sonucu ağır yaralanan 1 asker tedavi gördüğü hastanede öldü.
7 Haziran 2016’da Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı’na düzenlenen
saldırı sonucu 1 asker yaralandı.
7 Haziran 2016’da İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’ne bağlı Vişneli Köyü yakınlarında arama tarama faaliyeti
yapan askeri ekipte yer alan 1 asker tuzaklanan bir el bombasının patlaması sonucu yaralandı.
7 Haziran 2016’da Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’ne bağlı Altınçevre Köyü yakınlarında çıkan
çatışmada 1 militanın öldüğü bildirildi.
8 Haziran 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Gülyüzü Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2
militan öldü.
9 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Güzelkonak Köyü’nde bir araca düzenlenen saldırı
sonucu araçta bulunan 2 geçici köy korucusu öldü, 1’i de yaralandı.
10 Haziran 206’da Şırnak iline bağlı dağkonak köyünde bulanan askeri bir üsse bomba yüklü bir araçla
gerçekleşen saldırıda, 1 HPG militanı (Bahoz Hakkari kod isimli Naci Bozkurt) yaşamını yitirdi.
11 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Tekeli Tabur Komutanlığı’na bağlı üs bölgesine
düzenlenen saldırıda 2 asker öldü, 4 asker de yaralandı. Daha sonra başlatılan operasyon sonucu ise 6
militanın öldüğü ileri sürüldü.
12 Haziran 206’da Bitlis ili Mutki ilçesinde, kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Rezan Argeş kod
isimli Siracettin Karataş) yaşamını yitirdi.
13 Haziran 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bomba yüklü aracın adliye lojmanları önünde infilak
ettirilmesi sonucu 2’si polis, 7’si sivil toplam 9 kişi yaralandı. Saldırıyı Halkların Birleşik Devrimci Hareketi
(HBDH) üstlendi.
14 Haziran 2016’da Van’ın Gevaş İlçesi’nde önceden yola döşenmiş patlayıcının zırhlı polis aracının
geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 6 polis yaralandı.
14 Haziran 2016'da Bingöl'ün Adaklı İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü
açıklandı.
15 Haziran 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde askeri aracın geçişi sırasında, daha önce yola
döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
19 Haziran 2016'da Diyarbakır’ın Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü ileri
sürüldü.
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22 Haziran 2016'da Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından
çıkan çatışma nedeniyle 2 sivil ve 3 militan öldü, 1 sivil de yaralandı.
22 Haziran 2016'da Şırnak'ta Elmalı Tepesi Üs Bölgesi'ne düzenlenen saldırı sonucu 1 asker öldü, 2
asker de yaralandı.
23 Haziran 2016’da, Bitlis’ın Tatvan ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sırasında çıkan çatışmada bir
uzman çavuş yaşamını yitirdi.
23 Haziran 2016'da Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü
açıklandı.
23 Haziran 2016'da Bitlis’in Tatvan İlçesi'ne bağlı Tokaçlı Köyü yakınlarında askeri birliğe düzenlenen
saldırı sonucu 1 asker öldü.
24 Haziran 2016'da Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'ne bağlı Çimenli Köyü yakınlarında yola döşenmiş
patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu 4 asker öldü.
24 Haziran 2016'da Mardin'in Derik İlçesi'nde askeri araca düzenlenen saldırı sonucu 2 asker öldü.
24 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.
24 Haziran 2016'da Mardin’in Ömerli İlçesi'nde bulunan jandarma karakoluna bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı sonucu 2 sivil öldü, 3'ü asker 12 kişi de yaralandı.
26 Haziran 2016'da Hakkâri'nin Dağlıca bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
26 Haziran 2016’da YPS Genel Koordinasyonu yaptığı açıklamayla Şırnak'ta 28 Mayıs 2016'da Ayşegül
Kaçar (Zeryan Deniz Amed), İsmail Üstek (Avareş Botan), Aziz Yıldırım (Avareş Dergule), Cengiz Külter
(Sipan Besta), Mustafa Oğur (Herdem) ve Veysel Ekerler (Mahir Amed) adlı 6 YPS üyesinin öldüğünü
duyurdu.
26 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 asker öldü.
27 Haziran 2016'da Bitlis'in kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 2 askerin de yaralandığı
duyuruldu.
28 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde polis aracının geçişi sırasında yola döşenmiş bombanın
patlatılması sonucu 1 polis öldü, 2'si polis 8 kişi yaralandı.
28 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde askeri birliğe düzenlenen saldırı nedeniyle 1 asker öldü, 3
asker de yaralandı.
28 Haziran 2016'da Van'ın Çatak İlçesi'nde Narlı Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırının ardından
çıkan çatışmada 2 militan öldü.
29 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Dibek Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 1 asker
öldü.
29 Haziran 2016'da Hakkâri'de kent merkezinde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.
29 Haziran 2016'da Van'ın Gürpınar İlçesi'nde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla saldırı
düzenlenmesi sonucu 1 sivil öldü, 3 asker ve 4 sivil de yaralandı.
29 Haziran 2016'da Mardin'in Derik İlçesi'nde 2 farklı noktada askeri araca ve polis aracına saldırı
düzenlenmesi sonucu 2 asker öldü, 3 asker ve 3 polis de yaralandı.
131

30 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Sağgözü Köyü yakınlarında askeri birliğe düzenlenen
saldırı nedeniyle 2 asker öldü.
1 Temmuz 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militan öldü.
1 Temmuz 2016'da Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 4 militan öldü, 2 asker
de yaralandı.
3 Temmuz 2016'da Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde yola döşenmiş patlayıcının polis ekibinin geçişi sırasında
patlatılması sonucu 3 sivil yaralandı.
3 Temmuz 2016'da Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve 8.
Jandarma Komanda Taktik Alay Komutanlığı'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı
düzenlenmesi sonucu 1 astsubay ve 3 militan öldü. Saldırılar nedeniyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.
2 Temmuz 2016'da Van'ın Başkale İlçesi'nde askeri araca düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışma
sonucu 2 militan öldü, 2 asker de yaralandı.
4 Temmuz 2016'da Şırnak kent merkezinde çıkan çatışma sonucu 5 militanın öldüğü iddia edildi.
4 Temmuz 2016'da Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesi'nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 3 militan öldü, 1 asker
de yaralandı.
8 Temmuz 2016'da Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde kırsal alanda düzenlenen operasyon sonucu 17
militanın öldüğü ileri sürüldü.
9 Temmuz 2016'da Mardin'in Artuklu İlçesi'nde Cevizlik Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı nedeniyle 2 asker ve 1 sivil öldü, 12 asker, 1 geçici köy korucusu ve 13 sivil de
yaralandı.
9 Temmuz 2016'da Van'ın Erciş İlçesi'nde Pay Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı
düzenlenmesi sonucu bir asker ve bir geçici köy korucusu öldü, 10 asker ile 5 geçici köy korucusu da
yaralandı.
9 Temmuz 2016'da Hakkâri'nin Çukurca İlçesi'nde kent girişinde bulunan 2. Jandarma Tugay
Komutanlığı'na düzenlenen saldırıda kullanılan havan mermisinin binanın önünden geçen bir araca isabet
etmesi sonucu araçta bulunan Viyan Kanat adlı çocuk ile adı öğrenilemeyen 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi
de yaralandı.
9 Temmuz 2016'da Ağrı'nın Kovancık Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.
10 Temmuz 2016'da Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün Bölgesi'nde askeri aracın geçişi sırasında
önceden yola döşenmiş bombanın patlatılması sonucu 5 asker öldü.
10 Temmuz 2016’ da Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan çatışmada 4 HPG'li yaşamını yitirdi, 6 özel
harekatçı ise yaralandı.
12 Temmuz 2016’da, Giresun'un Dereli ilçesinde devriye gezen polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş
açıldı. Açılan ateşte yaralanan bir polis, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak
tedavi altına alındı. Saldırı üzerine bölgede başlatılan operasyonda ise araziye çıkan özel harekat timleri
01.30 sularında mayına bastı. Patlamada en az 2 özel harekatçı yaralanarak aynı hastaneye kaldırıldı.
15 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Serhad Mahallesi’nde önceden yerleştirilmiş 2
bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
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17 Temmuz 2016’da, 15 Temmuz'da Siirt kent merkezindeki askeri kışla ve polis karakoluna düzenlenen
saldırı sonrası çıkan çatışmada evlerinin damında uyudukları sırada yaralanan anne Besna Erzen
tedavisinin ardından taburcu edildi. Çatışma sırasında başına ve çenesinin altına kurşun isabet ederek
ağır yaralanan Erzen'in 10 yaşındaki oğlu Yusuf Erzen'in Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde
tutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
18 Temmuz 2016’da Siirt’in Eruh İlçesi’nde Dikboğaz Jandarma Karakolu’nun üs bölgesine uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 2 asker yaralandı.
18 Temmuz 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) tarafından
düzenlenen saldırı sonucu 1 askerin öldüğü öğrenildi.
18 Temmuz 2016’da Mersin’in Akdeniz İlçesi’ne bağlı Şefket Sümer Mahallesi’nde Siteler Polis
Karakolu’na atılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 polis ağır yaralandı.
19 Temmuz 2016’da, Trabzon'un Maçka ilçesinde Gümüşhane çıkışındaki tünel bölgesinde yol kontrolü
yapan polislere yönelik, kimliği belirsiz bir grup tarafından uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırı
düzenlendi. Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiği, çok sayıda polisin de yaralandığı bildirildi.
20 Temmuz 2016’da Siirt’in Şirvan İlçesi’nde bir menfeze tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi
sonucu, 1 geçici köy korucusu öldü, 4’ü de yaralandı.
20 Temmuz 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
22 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bir eve düzenlenen baskın sonrasında çıkan çatışma
sonucu 3 polis ve evde bulunan ve HPG militanı oldukları iddia edilen 2 kişi öldü, 2 polis de yaralandı.
23 Temmuz 2016’da Tunceli’de kent merkezinde polis kontrol noktasında düzenlenen saldırının ardından
çıkan çatışma sonucu 1 polis öldü,4 polis de yaralandı.
24 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde çıkan çatışma nedeniyle
kurşunların isabet ettiği 1 sivil öldü, 2 sivil de yaralandı.
25 Temmuz 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesinde Hayırlı Köyü yakınlarında yola tuzaklanmış bombanın
zırhlı aracın geçişi esnasında patlatılması sonucu 3 polis öldü.
26 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xacort Mahallesi’nde askeri ekibe düzenlenen bombalı
saldırıda ve ardından çıkan çatışmada 1 asker ile 2 militanın öldüğü, 2 asker ve 2 polisin de yaralandığı
bildirildi.
26 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da yapımı devam eden Silvan Barajı’nın güvenliğini sağlayan askeri ekibe
düzenlenen saldırı sonucu 1 asker öldü, 1 asker yaralandı.
27 Temmuz 2016’da, Siirt-Eruh yolunun Karaboğazı Köyü yakınlarında zırhlı aracın geçişi sırasında yola
döşeli patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker öldü.
28 Temmuz 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen
patlama sonucu 2 asker yaralandı.
28 Temmuz 2016’da, Hakkari’de bulunan Depin Polis Kontrol noktası yakınlarında akşam saatlerinde
patlama meydana geldi. Patlamada ve ardından çıkan çatışmada kontrol noktasında bulunan polislerden
ilk belirlemelere göre 2’si yaşamını yitirirken, 2’si ağır en az 13 polis de yaralandı. Yaralı polisler Hakkari
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede operasyon başlatıldı.
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29 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Kazancı Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi
sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 sivil yaralandı.
29 Temmuz 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cudi Dağı eteklerindeki Hisar Tank Taburu’na düzenlenen
saldırı sonucu 1 asker ağır yaralandı. Ağır yaralanan 1 asker Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da 2
Ağustos 2016’da öldü.
29 Temmuz 2016’da, PKK'li gerillalar Cudi Dağı eteklerinde Hisar Tank Taburu'na roketatar ve uzun
namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker, askeri helikopterle Şırnak Askeri
Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölge'de hava operasyonu başlatıldığı öğrenildi.
29 Temmuz 2016’da, Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Dawoşê Köyü yakınlarında arama tarama
faaliyeti yapan askeri birliğe düzenlenen saldırı sonucu 8 asker öldü, en az 25 asker de yaralandı.
30 Temmuz 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Tepe Jandarma Karakolu’na düzenlenen silahlı saldırı
sonucu 2 asker yaralandı.
30 Temmuz 2016’da Bitlis’te Diyarbakır yolu üzerindeki Karınca Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırı
sonucu 1 asker yaralandı.
31 Temmuz 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Şapatan Köyü’nün İncesu Mezrası yakınlarında
çıkan çatışma sonucu 1 asker öldü, 6 asker de yaralandı.
31 Temmuz 2016’da, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde operasyona çıkan asker ve PKK'li olduğu belirtilen
grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi 2 askeri ise yaralandı.
1 Ağustos 2016 gecesi Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde Dalören Jandarma Karakolu’na HBDH militanlarınca
gerçekleştirilen saldırı sonucu 2 asker yaralandı.
1 Ağustos 2016’da Bingöl’de özel harekât polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında yola park edilen
bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 7 polis öldü, 3 polis de yaralandı.
1 Ağustos 2016da Muş’un Çatbaşı Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2 militan öldü, 2 polis ve 1 militan
da yaralandı.
1 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin Serero Mezrası yakınlarında çıkan çatışmada 9 militanın
öldüğü öğrenildi.
2 Ağustos 2016’da Gaziantep’in İslahiye İlçesi’ne bağlı Kozdere Köyü yakınlarında çıkan çatışma sonucu
1 geçici köy korucusu yaralandı.
5 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 28 Temmuz 2016’da askeri konvoya düzenlenen
saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü HPG tarafından açıklandı.
5 Ağustos 2016da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Tekeli Tabur Komutanlığı’na silahlı saldırı
düzenlenmesi sonucu 2 asker öldü, 6 asker de yaralandı.
5 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Dawoşê Köyü yakınlarında 29 Temmuz 2016’da
askeri birliğe düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.
6 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Narlıca Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 1 geçici
köy korucusu yaralandı.
6 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Elkê ilçesinde askerler ile korucuların yol kontrolü yaptığı sırada meydana
patlama da 2 korucu öldü, çok sayıda asker ve korucu da yaralandı.
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6 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’ne 5 kilometre mesafede bulunan Sinekli Meydan
Mahallesi’nin İkinci köprü mevkiinde yol kontrolü için nöbet tutan geçici köy korucularına bombalı saldırı
düzenlenmesi sonucu 2 geçici köy korucusu öldü, 1’i de yaralandı.
5 Ağustos 2016’da Bitlis’in Hizan İlçesi’nde çıkan çatışmada 1 asker öldü, 1 geçici köy korucusu da
yaralandı.
7 Ağustos 2016’da, Siirt Eruh’da kırsal alanda operasyona çıkan askerlere düzenlenen saldırıda ilk
belirlemelere göre, bir asker ve 4 militanın yaşamını yitirdiği iddia edildi.
7 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Gare bölgesinde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü
öğrenildi.
8 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Andıç Köyü yakınlarında askeri karakola malzeme
taşıdığı belirtilen bir traktörün yoldan geçişi esnasında tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu aracın
sürücüsü öldü.
9 Ağustos 2016’da Van’ın Gürpınar İlçesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 1 polis kaldırıldığı
hastanede öldü.
9 Ağustos 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca Köyü yolunda akşam saatlerinde zırhlı bir
askeri aracın geçişi sırasında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucu 5 askerin yaralandığı
öğrenildi.
9 Ağustos 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Munzur Vadisi’ne düzenlenen operasyonda 4 militanın
öldüğü ortaya çıktı.
10 Ağustos 2016’da, Şirnak Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde askerlere yönelik gerçekleştirilen
saldırılarda, 8 asker hayatını kaybetti, 18 asker ise yaralandı.
10 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Demirli Köyü yakınlarında askeri birliğe düzenlenen
saldırı sonucu 2 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
10 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Ongözlü Köprü yakınlarında yine polis servis
aracının geçişi esnasında meydana gelen patlama sonucu 5 sivil öldü, 5 polis ile 7 sivil de yaralandı.
11 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Ağaçdibi ile Oğul köylerindeki dağlık alana düzenlenen hava
operasyonuyla 5 militanın öldüğü ileri sürüldü.
11 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Lice
operasyonlarda 2 militanın öldüğü öğrenildi.

İlçesi’nin
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11 Ağustos 2016’da, Dersim'in Pulur Vadisi'nde yapılan bombardımanda 3'ü kadın 4 HPG'li yaşamını
yitirdi. Cenazeler yanıktan ötürü tanınmazken, 2 gün önce yapılan bombardımandan kaynaklı çıkan
boğucu dumanın halen etkisini göstermesi kimyasal bomba iddialarını akıllara getirdi.
12 Ağustos 2016’da Askeri operasyonların sona erdiği fakat binaların yıkılması çalışmaları nedeniyle 6
mahallesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Selahaddin Eyyubi
Mahallesi’nde çıkan çatışmada HPG militanı oldukları iddia edilen 7 kişi ve 4 polis öldü. Çatışmanın
ardından yaralı halde gözaltına alınan 1 kadından ise haber alınamadığı bildirildi.
13 Ağustos 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Yumurcak Köyü’nde çıkan çatışmada 1 militanın
öldüğü iddia edildi.
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14 Ağustos 2016’da, Van Başkale ilçesine bağlı Kîrvanis köyünde HPG’liler ile korucular arasında çatışma
çıktı. Öğleden sonra yaşanan çatışmada 1 korucunun hayatını kaybettiği, 2 korucunun ise ağır yaralandığı
öğrenildi.
14 Ağustos 2016’da Hakkâri Çukurca İlçesi’nde Tepeşin Askeri Üs Bölgesi’ne düzenlenen saldırıda 3
asker yaralandı.
14 Ağustos 2016’da Bitlis’in Hizan İlçesi’nde zırhlı polis aracına açılan ateş sonucu 3 polis yaralandı.
15 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde askeri aracın geçişi esnasında yola döşenen patlayıcının
infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.
15 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Çınar İlçesi yakınlarında Bismil yolu ayrımında bulunan Bölge Trafik
Denetleme İstasyon Amirliği binasına bombalı araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 5 polis ve 1’i çocuk 3
sivil yaşamını yitirdi, 7 polis ile 37 sivil de yaralandı.
17 Ağustos 2016’da Operasyonların sona erdiği fakat sokağa çıkma yasağının tüm kentte devam ettiği
Şırnak’taçıkan çatışmada 1 militanın öldüğü, 1 militanın da yaralandığı iddia edildi.,
18 Ağustos 2016’da Bitlis’in Hizan İlçesi’nin kırsal kesiminde yola döşenen mayının askeri aracın geçişi
esnasında patlatılması sonucu 5 asker ve 1 geçici köy korucusu öldü, 5 asker de yaralandı.
18 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırı sonucu
2 polis yaralandı.
18 Ağustos 2016’da Mardin’de bir eve düzenlenen operasyon esnasında çıkan çatışmada 1 militan öldü, 1
militan da yaralandı.
19 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesimlerinde çıkan çatışmalarda 2 militanın
öldüğü öğrenildi.
19 Ağustos 2016’da Ordu’nun Gölköy İlçesi’ne bağlı Uluvahta Yaylası yakınlarında çıkan çatışmada 1
militanın öldüğü öğrenildi.
19 Ağustos 2016’da Ağrı’nın Sinek Yaylası yakınlarında çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü, 1’i ağır 3
askerin yaralandığı açıklandı.
21 Ağustos 2016’da Erzurum’un Tekman İlçesi’ne bağlı Xendekan Mezrası yakınlarında çıkan çatışmada
2 militan öldü.
22 Ağustos 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü ileri sürüldü.
22 Ağustos 2016’da Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve
Kaymakamlık binalarına eş zamanlı saldırı düzenlenmesi sonucu çıkan çatışmalarda 1 asker ve 2 militan
öldü, 3 polis de yaralandı. Saldırıların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilân edildi.
22 Ağustos 2016’da Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’nin kırsal kesimlerinde yapılan operasyonlar sonucu 6
militanın öldüğü ileri sürüldü. Ovacık İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada da 2 militanın öldüğü
açıklandı.
22 Ağustos 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola
tuzaklanmış bombanın patlatılması sonucu 1 polis öldü, 3’ü de yaralandı.
23 Ağustos 2016’da Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu
öldü, 1’i de yaralandı.
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23 Ağustos 2016’da, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Yeşilova Jandarma Karakolu yakınlarında zırhlı askeri
aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
23 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı düzenlenmesi
sonucu 1 polis yaralandı. Saldırının ardından kentte 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilân edildi.
23 Ağustos 2016’da Mardin’de Midyat yolunda arazi arama-tarama faaliyeti yapan birliğe ateş açılması
sonucu 1 geçici köy korucusu yaralandı.
24 Ağustos 2016’da, Antalya’da Kemer yoluna tuzaklanmış bombanın askeri aracın geçişi sırasında
patlatılması sonucu 2 asker yaralandı.
24 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışma sonucu 5 asker öldü, 7
asker de yaralandı. Saldırının ardından Lice’nin 14 köyünde sokağa çıkma yasağı ilân edildi.
24 Ağustos 2016’da Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 asker öldü.
24 Ağustos 2016’da Batman’ın Sason İlçesi’nin kırsal kesimlerinde yapılan askeri operasyonlar nedeniyle
3 militanın öldüğü, 1 militanın yaralandığı öğrenildi.
25 Ağustos 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne roketatarlı saldırı düzenlenmesi
sonucu 2 polis ve 2 sivil yaralandı.
25 Ağustos 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı döneminde yapılan operasyonlarda ölen
YPS üyesi Nedim Karcik’in (Çeko Agir) ve Abuzer Sevik’in (Tofan Tolhıldan) cenazesi teşhis edildi.
25 Ağustos 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde, Ilısu Barajı inşaatına malzeme götüren araca ateş
açılması sonucu aracın sürücüsü M.Ö. (48) yaralandı.
25 Ağustos 2016’da Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Artvin’e giden CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna Artvin’in Şavşat İlçesi’nden Ardanuç İlçesi’ne gittiği sırada Yanıklı Köyü
yakınlarında HBDH militanlarınca ateş açılması sonucu 1 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
27 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin kırsal kesimlerinde çıkan
çatışmada 4 asker ve 1 militan yaralandı.
27 Ağustos 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde operasyonlar döneminde öldürülen YPS üyesi 3 kişi
kimliklerinin belirlenememesi üzerine Artuklu’daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.
27 Ağustos 2016’da Batman’ın Sason İlçesi’nin kırsal kesiminde düzenlenen operasyonlar sonucu 2
militanın öldüğü, 1 militanın da yaralandığı öğrenildi.
27 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Cudi Mahallesi’nde zırhlı bir araçtan atıldığı belirtilen bir
cismin patlaması nedeniyle 8 çocuk yaralandı.
27 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin kırsal kesimlerinde çıkan
çatışmada yaralanan 1 asker tedavi gördüğü hastanede öldü.
28 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesimlerinde sürdürülen operasyonlar
kapsamında çıkan çatışmalar sonucu 2 askerin ve 9 militanın öldüğü, 5 asker ile 2 militanın da yaralandığı
ileri sürüldü. 30 Ağustos 2016’da ise 1 asker yaralandı.
28 Ağustos 2016’da Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi
sonucu 5 geçici köy korucusu yaralandı.
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28 Ağustos 2016’da Hakkâri’de Van karayolu üzerinde yol kontrolü yapan askeri ekibin fark ettiği yola
döşenmiş bombanın patlatılması sonucu 1 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
29 Ağustos 2016’da Hakkâri’de Van karayolu üzerindeki Keklikpınar Mahallesi’nde devriye görevi yapan
zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu B.S. (13-erkek) adlı çocuk yaralandı.
30 Ağustos 2016’da Bitlis’in Buzlupınar bölgesinde yol kesen militanların geri dönmeye çalışan araçlara
ateş açmaları sonucu 1 polis ve 1 sivil yaralandı.
29 Ağustos 2016’da, Van’ın Edremit İlçesi’nde Süphan Mahallesi’nde bulunan bir eve özel harekât
polislerinin operasyon düzenlemesi sonucu çıkan çatışma nedeniyle evde bulunan 1 erkek ve 1 kadının
öldürüldüğü belirtildi.
30 Ağustos 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde çıkan çatışmada YPS üyesi 2 kişi yaralandı.
31 Ağustos 2016’da Bingöl’ün kırsal kesimlerinde ve Kara Cehennem Ormanları bölgesinde çıkan
çatışmada 1 geçici köy korucusu yaralandı.
31 Ağustos 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmalar sonucu 1 militan
öldü, 5 asker de yaralandı.
31 Ağustos 2016’da Hakkâri-Çukurca karayolunda seyir halinde olan askeri konvoyun geçişi esnasında
meydana gelen patlamada 1 sivil öldü, 1 sivil de yaralandı.
1 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyonlar başlatıldı. Bu
kapsamda çıkan çatışmada 1 asker öldü, 10 asker de yaralandı. 2 Eylül 2016’da çıkan çatışmalar sonucu
4 asker yaralandı. 3 Eylül 2016’da ise 7 askerin öldüğü, 20 askerin de yaralandığı açıklandı.
Operasyonların devam ettiği bölgede 5 Eylül 2016’da çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü öğrenildi.
1 Eylül 2016’da, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde Yeşilmezra Mahallesi yakınlarında meydana gelen patlama
sonucu 2 asker yaralandı.
1 Eylül 2016’da Van’ın Çaldıran İlçesi’ndeTendürek Dağı eteklerinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle 1
asker ile 1 geçici köy korucusu, 2 Eylül 2016’da da 2 geçici köy korucusu öldü. Çatışmalarda 14 asker ile
4 geçici köy korucusu da yaralandı. Çatışmaların şiddetlendiği bölgede aynı gün akşam saatlerinde de 8
asker, 1 geçici köy korucusu ile 13 militanın öldüğü, 8 askerin de yaralandığı açıklandı.
1 Eylül 2016’da Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Doğan Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 1 asker öldü, 1
asker de yaralandı.
2 Eylül 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 21 Ağustos 2016’da yola döşenen bombanın zırhlı
aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 1 özel harekât polisi öldü, 3’ü de yaralandı. Yaralanan 1 polis
de tedavi gördüğü hastanede öldü.
2 Eylül 2016’da Şırnak’ta Cudi Dağı çevresinde çıkan çatışmalarda 3 militanın öldüğü açıklandı.
2 Eylül 2016’da Tunceli’nin Çiçekli ile Demirkapı köyleri arasında kalan bölgede çıkan çatışmada 2
militanın öldüğü ileri sürüldü.
2 Eylül 2016’da Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde önceden yola döşenmiş patlayıcının askeri aracın geçişi
esnasında infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.
2 Eylül 2016’da Muş’un Hasköy İlçesi’nde çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
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2 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde kent girişindeki kontrol noktasına roketatarlı saldırı
düzenlenmesi sonucu ve ardından çıkan çatışmada 2 asker, 1 geçici köy korucusu ile 2 militan öldü, 1
asker, 2 geçici köy korucusu ve 1 sivil de yaralandı.
3 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Aktütün bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe
açılan ateş sonucu 5 asker öldü, 6 asker de yaralandı.
3 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde meydana gelen mayın patlaması sonucu 3
asker yaralandı.
5 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde askeri malzeme taşıyan minibüse açılan ateş sonucu
aracın sürücüsü Davut Akdemir ağır yaralandı.
6 Eylül 2016’da Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde düzenlenen operasyonlar sonucu 2 militanın öldüğü
iddia edildi.
6 Eylül 2016’da Şırnak’ta Kuyutepe Üs Bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 5 militan öldü.
8 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal bölgelerinde devam eden operasyonlar kapsamında
çıkan çatışmalardan birinde yaralanan ve tedavi Ankara’da devam eden bir asker öldü.
8 Eylül 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 militan öldü.
10 Eylül 2016’da, Tunceli’nin Hozat İlçesi yakınlarında sivil bir aracın geçişi sırasında önceden
tuzaklanmış bombanın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 2 sivil de yaralandı.
12 Eylül 2016’da Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü açıklandı.
12 Eylül 2016’da, Van’da AKP il binasının önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırı sonucu 5 polis ve 48 sivil yaralandı.
13 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Ağaçdibi Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 3 asker ve 5 YPS üyesi öldü, 3
asker de yaralandı.
13 Eylül 2016’da Hakkâri’nin kırsal kesimlerinde düzenlenen operasyonlar sonucu 2 militanın öldüğü ileri
sürüldü.
13 Eylül 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde özel harekât ekiplerinin Şehit Fırat Mahallesi’nde YPS
üyelerinin kaldığı belirtilen bir eve operasyon düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada YPS üyesi olduğu
iddia edilen 1 kişi öldü. YPS üyesi Ragip Bilekçi (Çekdar Van) ise intihar etti.
15 Eylül 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde Tendürek Dağı bölgesinde çıkan çatışmalarda 7 geçici
köy korucusu, 2 asker ve 1 sivil öldü, 3 asker ve 2 sivil de yaralandı.
16 Eylül 2016’da Van’ın Çatak İlçesi’nde silahlı saldırıya uğrayan 1 geçici köy korucusu olay yerinde öldü.
17 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaralanan bir asker
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatışmada 4 asker de yaralandı.
18 Eylül 2016’da Bingöl’ün Genç İlçesi yakınlarında meydana gelen mayın patlaması sonucu 2 geçici köy
korucusu yaralandı.
18 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 15 Eylül 2016’da çıkan çatışmada
yaralanan 1 asker Yüksekova’da tedavi gördüğü hastanede öldü.
18 Eylül 2016’da Sur’da sokağa çıkma yasağının ve operasyonların devam ettiği Şubat ayında yaralanan
1 asker de Ankara’da tedavi gördüğü hastanede öldü.
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19 Eylül 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu
binaya düzenlenen saldırı nedeniyle bina yakınlarında bulunan Y.A. (1) ve E.A. (5) adlı 2 kız kardeşin
yaralandığı bildirildi.
19 Eylül 2016’da Muş’un Harman Köyü yakınlarında meydana gelen patlama sonucu bir araçta bulunan 2
asker yaralandı.
19 Eylül 2016’da Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Gümüşörgü Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 1 asker
yaralandı.
20 Eylül 2016’da Tunceli’nin kırsal kesimlerinde başlatılan askeri operasyonlar kapsamında çıkan
çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı.
20 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesimlerine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş
uçaklarının düzenledikleri hava harekâtı sonucu 7 militanın öldüğü ileri sürüldü.
20 Eylül 2016’da Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Akmeşe Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2 geçici köy
korucusu ile 2 militan öldü, 2 geçici köy korucusu da yaralandı.
20 Eylül 2016’da Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı döneminde yapılan operasyonlarda ölen YPS üyesi Halil
Yılmaz’ın (İslam Nisêbîn) cenazesi teşhis edilerek defnedildi.
20 Eylül 2016’da Kars’ın Kağızman İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 askerin ve 3 militanın
öldüğü açıklandı.
20 Eylül 2016’da Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde Geyiksuyu mevkisi yakınlarında çıkan çatışma arasında
kalan bir minibüse açılan ateş nedeniyle Ersin Demir adlı sivilin öldüğü bildirildi. Tunceli Valiliği ise HPG
militanları bulunduğu iddiasıyla minibüse ateş açılması sonucu 2 militanın öldüğünü iddia etti.
21 Eylül 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı döneminde yapılan operasyonlarda ölen
YPS üyesi Yakup Yalçın’ın (Ferhat) cenazesi teşhis edildi.
22 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde çıkan çatışmada yaralanan bir asker tedavi gördüğü
hastanede öldü.
22 Eylül 2016’da Siirt’in Eruh İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 2 geçici köy korucusu ile 5 militan
öldü, 3 geçici köy korucusu da yaralandı.
22 Eylül 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki Meteoroloji Sokak’ta
bulunan bir eve özel harekât ekiplerinin operasyon düzenlemesi üzerine çıkan çatışmada YPS üyesi
olduğu iddia edilen Zindan Bor ve Mehmet Yalçın adlı 2 kişi öldü.
23 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 1 Eylül 2016’da çıkan çatışmada
yaralanan 1 asker Ankara’da tedavi gördüğü hastanede öldü.
24 Eylül 2016’da Şırnak’ta Kömür Ocakları mevkiinde görev değişimine giden geçici köy korucularına
düzenlenen saldırı sonucu 1 geçici köy korucusu öldürüldü.
24 Eylül 2016’da Diyarbakır’ın Lice İlçesi yakınlarında çıkan çatışmada 1 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
24 Eylül 2016’da Siirt’te 15 Temmuz 2016’da kent merkezinde çıkan çatışmanın arasında kalarak
yaralanan Yusuf Erzen (10) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
25 Eylül 2016’da Hakkâri-Çukurca karayolunda meydana gelen patlama nedeniyle 3 askerin yaralandığı
açıklandı.
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25 Eylül 2016’da Van’ın Saray İlçesi yakınlarında yük trenine bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi
yaralandı.
26 Eylül 2016’da Şırnak’ta Van yolu üzerindeki kontrol noktasına düzenlenen saldırı sonucu 6 asker öldü.
26 Eylül 2016’da, Mardin’in Derik İlçesi yakınlarında önceden yola döşenmiş bombanın askeri aracın
geçişi esnasında patlatılması sonucu 4 asker öldü, 6 asker de yaralandı. 1 geçici köy korucusuda tedavi
gördüğü hastanede öldü.
28 Eylül 2016’da Mardin’in Savur İlçesi’nde bağlı Bağkaya Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 5 militan
öldü, 1 asker de yaralandı.
29 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Büyükçiftlik Köyü girişinde çıkan çatışmada 3
geçici köy korucusu öldü, 2’si de yaralandı.
29 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaralanan bir yüzbaşı
tedavi gördüğü hastanede öldü.
29 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Ağaçdibi Köyü yakınlarında devam eden operasyonlar kapsamında çıkan
çatışmada 4 militanın öldüğü iddia edildi.
30 Eylül 2016’da Şırnak-Cizre karayoluna önceden döşenmiş patlayıcının arazi arama faaliyeti yapan
askeri ekibin geçişi esnasında patlatılması sonucu 1 geçici köy korucusu öldü, 2 asker de yaralandı.
30 Eylül 2016’da, Ordu’nun Mesudiye İlçesi ile Sivas Koyulhisar sınır hattında, dün saat 22.00 sıralarında
Koyulhisar’ın Sisorta Yaylası ile Mesudiye Arpaalan mahallesi arasında yer alan Kalınpınar Yaylası’nda,
Mesudiye'den Sivas’a geçiş yaptıkları sırada gerilla oldukları belirtilen bir grup ile Jandarma Özel Hareket
(JÖH) timleri arasında çatışma çıktı. Sivas Valisi Davut Gül Twitter üzerinden yaptığı açıklamada
çatışmada gerilla oldukları ileri sürülen 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
1 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Dağbaşı mevkiinde bulunan askeri üsse HPG’liler
tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre en az 1 asker yaşamını yitirirken 5 askerin
de yaralandığı belirtildi.
1 Ekim 2016’da Kars’ın Kağızman İlçesi’nin kırsal bölgelerinde çıkan çatışmada 6 militanın öldüğü ileri
sürüldü.
2 Ekim 2016’da Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nin kırsal kesiminde devam eden operasyonlar kapsamında
çıkan çatışmada 9 militan öldü.
2 Ekim 2016’da, Siirt’in Eruh ilçesi Dirişkaeruh köyü kırsalında 21 Eylül günü operasyona çıkan asker ve
korucular ile HPG'liler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan korucu Refik Kamel, tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi. Aynı çatışmada 2 korucu ölmüş, çok sayıda asker ve korucu da yaralanmıştı.
2 Ekim 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Güngören Köyü yakınlarında çıkan çatışmada 2
militan öldü.
3 Ekim 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Kamışlı Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi
esnasında meydana gelen patlama sonucu 2 asker öldü, 1 asker de yaralandı.
4 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Licê ilçesine bağlı Abalı köyünde yer alan Abalı Karakolu'na ait üs bölgesine
akşam saatlerinde HPG'lilerce düzenlenen saldırıda bir üsteğmen ile bir uzman çavuşun yaşamını yitirdiği
öğrenildi. Edinilen bilgilere göre saldırıda 3 asker de yaralandı.
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4 Ekim 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Karakuzu Jandarma Karakoluna yönelik akşam
saatlerinde HPG'liler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Merdin karayolunun 20.
kilometresinde bulunan karakola yönelik saldırı üzerine çıkan çatışmada, edinilen bilgilere göre 1 asker
öldü.
5 Ekim 2016’da, Beton bloklar ve bariyerlerle çevrili Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısı civarında nöbet
tutan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nda (TOMA)
bulunan bir polis yaralandı.
5 Ekim 2016’da edinilen bilgilere göre; 2016 yılı Eylül ayında farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda 10 HPG
militanı (Arin Faraşin kod isimli Rewşen Erdal, Axin Kıçi kod isimli Nezahat Darga, Devrim Medya kod
isimli Zeynep Baytar, Rozerin Zilan kod isimli Leyla Uğurlu, Viyan Soran kod isimli Merve Akkuş, Azad
Zone kod isimli Zaman Yılmaz, Cegerxwin Nusaybin kod isimli Fırat Aslan, Rohat Çarçel kod isimli Ömer
Özdemir, Rojhat Tofan kod isimli Hüseyin Uğur, Zağros kod isimli Mehmet Çalışkan) yaşamını yitirdi.
5 Ekim 2016’da Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Valiliği arka giriş kapısı civarında nöbet tutan polis ekibine
yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda, 1 polis memuru yaralandı.
5 Ekim 2016’da Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde çıkan çatışmada 2 YPS militanı
(Reber Agit kod isimli Ömer Yamaç, Alişer Gel kod isimli Zafer Adıyaman) yaşamını yitirdi.
5 ve 8 Ekim 2016 tarihlerinde Hakkâri ili Çukurca ilçesinde bulunan sınır hattında çıkan çatışmada 7 HPG
militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Amara Zilan kod isimli Kübra Acar,
Baran Serhat kod isimli Ferit Bozkurt, Ezda Baran kod isimli Hazal Kanmaz, Serhat kod isimli Serhat
Güneş, Şergeş Cudi kod isimli Kübra Bilen, Şervan Samsun kod isimli Barış Can, Şilan Başkale kod isimli
Eylem Çakar.
6 Ekim 2016’da Kars ili Kağızman ilçesi kırsalında çıkan çatışmalarda 2 HPG militanı (Argeş Karwan kod
isimli Engin Esen ve ismi öğrenilemeyen bir militan) yaşamını yitirdi.
6 Ekim 2016’da Van’ın Gürpınar İlçesi’nde önceden döşenmiş patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında
patlatılması sonucu 1 asker öldü, 2 asker de yaralandı.
7 Ekim tarihinde edinilen bilgilere göre; 2016 yılı 25-30 Eylül tarihleri arasında çıkan çatışmalarda 3 HPG
militanı (Azad Amanos kod isimli Abdulmutalip Karataş, Cesur Riha kod isimli Ercan Altun, Rüstem Serhat
kod isimli Selami Bilici) yaşamını yitirdi.
7 Ekim 2016’da edinilen bilgilere göre; 30 Ağustos 2016’da sınır hattında çıkan çatışmada 1 HPG militanı
(Sipan Asmin kod isimli Rıza Kemali) yaşamını yitirdi.
8 Ekim 2016’da Van’ın Başkale İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü açıklandı.
8 Ekim 2016’da Erzincan’ın kırsal kesimlerine düzenlenen askeri operasyon sonucu 2 militan öldü.
9 Ekim 2016’da Hakkâri ili Şemdinli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Durak Karakolu'na, HPG
militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 10 asker, 5 sivil yurttaş ve 1
HPG militanı yaşamını yitirdi. Saldırıda 13 asker ve 1’i ağır 13 sivil yurttaş yaralandı. Yaşamını yitiren
askerlerin isimleri: Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Dobur, Jandarma Uzman Erbaş Ertan Bayraktar,
Jandarma Uzman Erbaş Bayram Aksu, Jandarma Er Evren Kara, Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu, Jandarma
Er Erkan Özdemir, Jandarma Er Latif Aşık Muslu, Piyade Asteğmen Ömer Baydilli, Piyade Sözleşmeli Er
Hasan Aydoğdu, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Altınok. Yaşamını yitiren sivil yurttaşların isimleri: İran
vatandaşı 1966 doğumlu Şemsettin Resai, Şemdinli nüfusuna kayıtlı 1987 doğumlu Bahri Fırat, 1992
doğumlu Oğuz Uysal ve 2000 doğumlu Sinan Erbaş ile Yüksekova nüfusuna kayıtlı 1985 doğumlu Selami
Çevik. Yaşamını yitiren HPG militanın ismi: Van doğumlu Şiyar Serxwebun kod isimli Mümin Aras.
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10 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal alanında operasyona çıkan askerlere, HPG'liler saldırı
düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 üsteğmen ve 1 astsubay yaşamını yitirdi. Saldırıda en az 6
asker de yaralandı.
11 Ekim 2016’da Bitlis’in Tatvan İlçesi’nin kırsal kesiminde başlatılan operasyonlar kapsamında çıkan
çatışmada 4 militanın öldüğü ileri sürüldü.
11 Ekim 2016’da Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada 1 militan öldü.
12 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Besta bölgesi kırsalında operasyona çıkan askerle ile HPG'liler arasında çıkan
çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.
13 Ekim 2016’da Şırnak ili kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Rüstem Tolhıldan kod isimli Nazmi
Akdoğan) yaşamını yitirdi.
14 Ekim 2016’da Mardin-Diyarbakır karayolunda, askeri aracın geçişi sırasında gerçekleşen bombalı
saldırıda, 3 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Mardin Devlet Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
14 Ekim 2016’da Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Tekeli köyü yakınlarında, askeri aracın geçişi sırasında
gerçekleşen bombalı saldırıda, 4 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan askerlerden
1’i kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
14 Ekim 2016’da Van ili Başkale ilçesi Yavuzlar köyü kırsalında, askeri aracın geçişi sırasında
gerçekleşen bombalı saldırıda, 2’si ağır olmak üzere 8 asker yaralandı.
14 Ekim 2016’da, Adıyaman’ın merkeze bağlı Kömür beldesi kırsalında sabah saatlerinde devriye gezen
askerler ile HPG'liler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, Emin Alpay isimli bir uzman çavuş
yaralandı.
14 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ve Bazîd ilçeleri ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek
Dağı'nda12 Ekim Çarşamba günü çıkan çatışmada 26 asker ile bir korucu yaşamını yitirdiği, çok sayıda
askerin de yaralandığı öğrenildi.
14 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Garê bölgesinde bulunan Tekeli Karakolu
yakınlarında operasyona çıkan askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında sabah saatlerinde meydana gelen
patlama da ağır yaralan 1 asker yaşamını yitirdi. Yaralı asker helikopterle kaldırıldığı Yüksekova Devlet
Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14 Ekim 2016’da, Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan Amanos Dağları eteklerinde operasyona çıkan
askerler ile HPG'liler arasında çatışma çıktı. Toftak Yaylası'na yakın bölgede çıktığı belirtilen çatışmada,
bir asker yaralandı.
15 Ekim 2016’da Hakkâri ili Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Canfeda Serhildan
kod isimli Adem Gökçay, Renas Elih kod isimli Hikmet Özlük) yaşamını yitirdi.
16 Ekim 2016’da Dersim ili Pülümür ilçesi kırsalında askerlerce düzenlenen operasyonda gerçekleşen
hava bombardımanında, 14 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri: Sefkan
Dersim kod isimli Cemal Kaya, Destan Agit kod isimli Dilan Akkoç, Nûjîn Solîn kod isimli Şevin Akdamar,
Roza Helîn kod isimli Dilek Günenç, Doğan Amed kod isimli İbrahim Gültekin, Ciwana Amed kod isimli
Şenay Laleşahin, Jîn Şîrvan kod isimli Sultan Göktürk, Peyman Kürdistan kod isimli Semra Elalmış, Şiyar
Dersim kod isimli Uğurcan Koç, Piling Sur kod isimli Ramazan Karadağ, Seyitxan Amed kod isimli Mahmut
Bilgi, Rûbar Hani kod isimli Yavuz Ünal, Ferhat Zağros kod isimli Hüseyin Ertürk, Xebat Çilçema kod isimli
Feridun Nurizade.
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16 Ekim 2016’da Antep ili Şahinbey ilçesinde üniversitenin de bulunduğu Beşyüzevler Mahallesi'nde, polis
tarafından bir eve düzenlenen baskın sırasında, patlama meydana geldi. Operasyon sırasında yükselen
silah seslerinin ardından meydana gelen patlamanın, IŞİD militanı bir canlı bombanın üzerindeki bombayı
patlatmasından kaynaklandığı öğrenildi. Patlamada 3 özel harekat polisi yaşamını yitirirken, Suriye
vatandaşı 5 kişi ise yaralandı.
17 Ekim 2016’da Siirt ili kırsalında çıkan çatışmada 3 HPG militanı (Amed Çekdar kod isimli Seyfettin
Oynak, Beritan Çiya kod isimli Yeliz Tağu, Ruken Mardin kod isimli Şerife Ergün) yaşamını yitirdi.
19 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi Tepe yol ayrımında. Operasyondan dönen ve içinde köy
korucularını taşıyan araca HPG militanları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda, 2 köy korucusu
(Hikmet Kartal ve Resul Göçer) yaşamını yitirdi. 1 uzman çavuş ve 3 köy korucusu ise yaralandı.
19 ve 22 Ekim 2016 tarihlerinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi kırsalında çıkan çatışmalarda 9 HPG militanı
yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Alişer Fırat kod isimli Ahmet Can, Andok
Faraşin kod isimli Nihat Kurt, Çekdar Zinar kod isimli Ahmet İpek, Dilbirîn Gever kod isimli Dilan
Dağdeviren, Kendal Botan kod isimli Kendal Katum, Mazlum Pirdoğan kod isimli Süleyman Aşkan, Medeni
Ronahi kod isimli Caner Orman, Şoreş Rubari kod isimli Ramadan Ahmet, Viyan Murat kod isimli Fatma
Berkel.
20 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Zenda Beritan kod
isimli Gülten Dik) yaşamını yitirdi.
20 Ekim 2016’da Hakkâri İli Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesi kırsalında, askerler ile HPG militanları
arasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker ise yaralandı.
20 Ekim 2016’da, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde HPG’liler ile askerler arasında çıkan çatışmada ilk
belirlemelere göre, biri Yüzbaşı 2 asker yaşamını yitirdi, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye
gönderilen helikopterler ile Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hava destekli operasyon başlatıldı.
20 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Uluyol Mahallesi'nde bulunan bir eve sabah
saatlerinde Özel Harekat Polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında yaşanan çatışmanın
ardından evde bulunan ve HPG'li olduğu iddia edilen 2 kişi yaşamını yitirdi. İsimleri öğrenilemeyen 2
kişinin hangi hastaneye kaldırıldıkları konusunda da bilgi edinilemedi.
20 Ekim 2016’da, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Oranıs (Anadere) köyünde 11 Ekim'de çıkan çatışmada
yaşamını yitiren HPG gerillaları Serhat Orak (Bager Tatvan) ve Leyla Nas'ın (Zilan Zerdeşt) Van Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bekletilen cenazeleri, aileleri tarafından teşhis edildi.
20 Ekim 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının davet ettiği Fırat Mahallesi'nde iki
kişiye ait cenaze bulundu. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken,
cenazelerin çatışmalarda yaşamını yitiren YPS militanlarına ait olduğu ileri sürüldü.
22 Ekim 2016’da Dersim ili Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 9 HPG militanı yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Fırat Urmiye kod isimli Resul Abdil, Leheng Dersim kod isimli
Umut Duman, Rojhat Amed kod isimli Remzi Ay, Akif Bismil kod isimli Hafıs Ek, Newroz Ferhat kod isimli
Beritan Erciyes, Ozan Muş kod isimli Sedat İncesu, Ronahi Cilo kod isimli Suzan Ağralı, Sarina Kanireş
kod isimli Adar Güngör, Zilan Rojhat kod isimli Zeynep Omayimilan.
23 Ekim 2016’da Bitlis ili Merkeze bağlı Aşağı Ölek ve Yukarı Ölek köyleri kırsalında başlatılan askeri
operasyon sırasında gerçekleşen bombardımanda, 4 HPG militanı (Dara Ali kod isimli Mehmet Zana
Özcan, Yılmaz Cemşid kod isimli Cahit Beyhan, Çekdar Baz kod isimli Semih Baz, Soro Zerdeşt kod isimli
Vedat Tekin) yaşamını yitirdi.
23 Ekim 2016’da Bingöl ili Genç ilçesinde, kaymakamlık binası yakınlarına park edilen bomba yüklü araç,
saat 22.30 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada,
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2 polis memuru yaşamını yitirdi. 6’sı polis 10 kişi ise yaralandı. Patlamada, çevredeki birçok ev ve
işyerinde de hasar meydana geldi.
24 Ekim 2016’da edinilen bilgilere göre; farklı yer ve tarihlerde çıkan çatışmalarda 3 HPG militanı
yaşamını yitirdi. Yaşamın yitiren militanların isimleri şöyle: Kahraman Qamişlo kod isimli Muhammed Enter
(4 Haziran 2016’da Şırnak ili kırsalında), Rozerin Beritan kod isimli Dilber Aksu (7 Ağustos 2016’da Siirt ili
kırsalında), Amara Diljin kod isimli Emine Aydemir (5 Ekim 2016’da Mardin ili kırsalında).
24 Ekim 2016’da Şırnak ili Uludere ilçesi kırsalında çıkan çatışmalarda 4 HPG militanı (Devrim Cudi kod
isimli Abdullah Şahinoğlu, Navdar Amed kod isimli Faysal Öztekin, Numan Amed kod isimli Kadir Aslan,
Rubar Amed kod isimli Hakan Topkaya) yaşamın yitirdi.
25 Ekim 2016’da, Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Çavuşgölü köyü kırsalında arazi taraması yapan
askerler ile HPG'liler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre bir uzman çavuş
yaralandı. Yaralanan uzman çavuş askeri helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.
25 Ekim 2016’da, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Botyan köyü yakınlarında saat 11.00 sıralarında askeri
aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de
yaralandığı açıklandı.
26 Ekim 2016’da Bingöl ili Genç ilçesi Ata Mahallesi'nde polis aracının geçişi sırasında meydana gelen
patlamada, 4 polis memuru ve bir sivil yurttaş yaralandı. Yaralı polislerden 2’si kurtarılamayarak yaşamını
yitirdi.
27 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde operasyona çıkan askerlere yönelik
HPG’lilerin havanlı saldırısı sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı bölgede mayına basan 1
asker ise ağır yaralandı öğrenildi.
27 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında operasyona çıkan askerlere bombalı saldırı
düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler
helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere getirildi.
27 Ekim 2016’da Bingöl ili Kiğı ilçesi Kızılmescit mevkiinde, askeri aracın geçişi gerçekleşen bombalı
saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi.
29 Ekim 2016’da, Şırnak’ta bulunan İkizce Jandarma Komutanlığı’na HPG'liler tarafından roket ve uzun
namlulu silah ile gerçekleştirilen saldırının ardından, komutanlıktan etrafa rast gele ateş açılması sonucu
Belkıs Katar (34) isimli hamile kadın ağır yaralandı. Avgamasya köyünde evinin önünde otururken,
askeriyeden rastgele atılan kurşunlardan birini isabet etmesi sonucu göğsünden yaralanan 3 aylık hamile
Katar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
29 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Hisar Dağı bölgesinde bulunan askeri birliklere
HPG’liler arasında çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 3 asker yaşamını yitirirken, 1’i ağır 5 asker de
yaralandı.
29 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Yıl civarında polise roketli saldır
gerçekleşti. PKK'liler tarafından gerçekleştirilen saldırıda zırhlı araçta bulunan iki polis yaralandı. Saldırı
ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralı polisler gelen ambulanslarla çevre hastanelere
kaldırıldı.
31 Ekim 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 4 HPG militanı (Numan Mahir
kod isimli Özgür Kaçar, Peşen Şoreş kod isimli Bekir Sansarkan, Roni Aram kod isimli Eyüp Akgül, Zerin
Sıla kod isimli Saime Kofo) yaşamını yitirdi.
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3 ve 12 Kasım 2016 tarihlerinde Şırnak ili Besta kırsal bölgesinde başlatılan operasyonlarda çıkan
çatışmada 7 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Amed Şaho kod
isimli Kamil Ümitvar, Arin Xizginos kod isimli Gülbahar Gürkan, Boran Gevda kod isimli Agit Bor, Mazlum
Berçelan kod isimli Osman Kutluk, Ruken Serpil kod isimli Ruken Demir, Serxwebun Şoreş kod isimli
Ersin Yıldızlı, Şirvan Ariya Leylax kod isimli Keyvan Serabi.
4 Kasım 2016’da Dersim ili Pülümür ilçesi kırsalında hava destekli operasyon başlatan askerler ile HPG
militanları arasında çıkan çatışmada, 4 HPG militanı (Fırat Sipan kod isimli Mücahit Tekin, İsa Madur kod
isimli İsa Aras, Renas Çartax kod isimli Ahmet İğne, Serbest Çıbran kod isimli Mehmet Serhat Senkur,
Şervan Azad kod isimli Ahmet Karaz) yaşamını yitirdi.
4 Kasım, 9 Kasım ve 12 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan açıklamalardan edinilen bilgilere göre; 8 ve 16
Eylül 2016 tarihleri arasında Hakkâri ili Çukurca ve Yüksekova ilçeleri arasında bulunan kırsal bölgede
çıkan çatışmalarda 15 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Diyar
Gabar kod isimli Yılmaz Bor, Savuşka Vêjîn kod isimli Halime Gün, Şiyar Serhat kod isimli Kadri
Çetinkaya, Tijda Ekecik kod isimli Fatma Yağmur, Dicle Amed kod isimli Dicle Erel, Gülbahar Cudi kod
isimli Nezahat Acet, Helin Serhat kod isimli Hinayet Alataş, Mizgin Rüstem kod isimli Aysel Yıldız, Nuda
Zenda kod isimli Nazan Kırdar, Viyan Koçer kod isimli Fidan Peldek, Zilan Pîroz kod isimli Kader Ete,
Brusk Elbak kod isimli Adnan Şimşek, Kemal Şivişki kod isimli Kadir Erol, Mirza Amed kod isimli Cahit
Bayrak, Munzur Siverek kod isimli Yavuz Korkmaz.
6 Kasım 2016’da Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Serhat Farqin kod isimli
İhsan Yıldız) yaşamını yitirdi.
7 Kasım 2016’da Şırnak ili Uludere ilçesinde yolunda bulunan karakola yönelik gerçekleşen saldırı ve
ardından çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Ronya Botan kod isimli Edibe Karakan) yaşamını yitirdi.
7 Kasım 2016’da Dersim ili kırsalında başlatılan askeri operasyonda düzenlenen hava bombardımanında,
15 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Agit Amed kod isimli Umut
Hocaoğlu, Amed Hewreman kod isimli Ferhat Çağırcı, Bejan Bingöl kod isimli Zever Karabağ, Ceylan
Bawer kod isimli Gamze Erol, Çavreş Heval kod isimli Emrullah Gündüz, Fırat kod isimli Cemal Laçoğlu,
Havin Rojava kod isimli Sevgi Güçtekin, Mazlum Agit kod isimli Ferhat Sıdıği, Omedya Rohat kod isimli
Revan Zana Barıştıran, Roj Gabar kod isimli Recep Karataş, Roni Çewlik kod isimli Bilgin Gürdemir,
Serxwebun Şiyar kod isimli Diyar Onar, Şervan Bahoz kod isimli Ali Serin, Tufan Colemerg kod isimli Sidar
Kanaman, Rojhat Adır kod isimli Celal Oduncu.
13 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava bombardımanında 1 HPG militanı
(Êriş Botan kod isimli Osman Çapan) yaşamını yitirdi.
14 Kasım 2016’da Hakkâri ili Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 HPG militanı (Reber Xemgin
kod isimli Macit Bilir) yaşamın yitirdi.
16 Kasım 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde çıkan çatışmada 1 HPG militanı yaşamını (Demhat Brusk
kod isimli Endem Tüsü) yitirdi.
19 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Toptancılar Sitesi
bölgesinde, polis ekiplerine yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı. Ardından başlatılan
polis operasyonu ve çıkan çatışmada, 1 örgüt militanı yaşamını yitirirken, 1 örgüt militanı ise yaralı olarak
yakalandı.
19 Kasım 2016’da Mardin ili Bagok dağı kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Helwest Partizan kod
isimli Hiwa Hamit, Zafer Bagok kod isimli Abdulkadir Aydın ) yaşamını yitirdi.
22 Kasım 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; 2016 yılının Haziran ayında Hakkari ili
Yüksekova ilçesi kırsalında farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda 4 HPG militanı (Cuma Tendürek kod isimli
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Cuma Akbulut, Rojhat Amed kod isimli Faruk Bıçak, Simko Agirî kod isimli Mahsum Demir, Siyabend
Ararat kod isimli Hanifi Erdoğdu) yaşamını yitirdi.
22 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi civarında polis tarafından
düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, 1 silahlı örgüt militanı (Evin kod isimli Sabiha Üçoş) yaşamını
yitirdi.
24 Kasım 2016’da Şırnak ili Cudi bölgesi kırsalında çıkan çatışmada 4 HPG militanı (Diyana Reşit kod
isimli Kader Şahin, Elefterya Cudi kod isimli Medine Tayşun, Havin Zilan kod isimli Piroz Salıcı, Roza
Gabar kod isimli Garip Öztayan) yaşamını yitirdi.
24 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında başlatılan askeri operasyonda çıkan çatışmalarda 7
HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren militanların isimleri şöyle: Azad Amed kod isimli Nevzat
Gündüz, Avareş Gever kod isimli Senar Soylu, Doza Welat kod isimli Özlem Seyhan, Kendal kod isimli ?,
Mordem Bagok kod isimli Aziz Polat, Soro Lice kod isimli Mehmet Çelik, Tekoşer Azad kod isimli Metin
Güzel.
28 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 köy korucusu (Abdülkadir
Bekler) yaşamını yitirdi, 1 köy korucusu ise yaralandı.
29 Kasım 2016’da Mardin ili kırsalında çıkan çatışmada 5 HPG militanı (Dilovan Botan kod isimli Mehmet
Vesek, Serhat Qoser kod isimli Etkin Yılmaz, Seyit Rıza Gelhat kod isimli Hasan Turan, Tirej kod isimli ?,
Reber kod isimli ?) yaşamını yitirdi.
2 Aralık 2016’da Hakkâri ili Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde başlatılan askeri operasyonda çıkan
çatışmada, 3 asker yaşamını yitirirken 6 asker ise yaralandı. Çatışmada 3 HPG militanı (Agit Tekoşer kod
isimli Ahmet Ekinci, Rojay Kahraman kod isimli Ayper Cihan Pala, Sipan Kato kod isimli Veysi Pala)
yaşamını yitirdi.
2 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; 2016 yılının Eylül ayında Hakkari ili Şemdinli
ilçesi kırsalında farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda 9 HPG militanı yaşamını yitirdi. Yaşamın yitiren
militanların isimleri şöyle: Bilîcan Dılgeş kod isimli Fazıl Kanat, Engin Özgür kod isimli Ferhat Şalvan,
Karker Masiro kod isimli Hamit Kiye, Nuda Delila kod isimli Berfin Yaşa, Nuda Welat kod isimli Gülderen
Salman, Nurhak Çiya kod isimli İzzettin Turan, Rojava Ezdinan kod isimli Nahide Çiçek, Roni Tekoşin kod
isimli Bahar Al, Roza Serhat kod isimli Leyla Boran.
3 Aralık 2016’da Urfa ili Viranşehir ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen hava destekli
operasyonda, örgüt militanı olduğu iddia edilen 4 kişi (Nesibe T., Behiye T., Süleyman E., Erol Ö.)
yaşamını yitirdi. Operasyon sırasında, çatışma çıktığı iddia edildi.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 HPG militanı (Laşer Çem kod isimli
Ferman Önkol, Renas Lice kod isimli Ayhan Kıraç) yaşamını yitirdi.
8 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; 2016 yılının Ağustos ayında Hakkari ili
Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, 2 HPG militanı (Mervan Aykut kod isimli Mahmut Ertuş, Rojhat
Garzan kod isimli Abdullah Zeyrek) yaşamını yitirdi.
10 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; 2016 yılının Ağustos ayında Şırnak ili
Uludere ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, 3 HPG (Garzan Batman kod isimli Abdullah Milih, Reşit
Berxwedan kod isimli Ferhat Şayık, Seyit Gabar kod isimli Mehmet Budak) militanı yaşamın yitirdi.
10 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Hazro ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla saldırı
düzenlendi. Patlamanın karakola 300 metre mesafede gerçekleştiği ve can kaybı/yaralı olmadığı belirtildi.
Saldırıyı düzenleyen 1 HPG militanı (Zerdeşt Cilo kod isimli Celal Mansuri) yaşamını yitirdi.
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15 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Lice ve Hani ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede çıkan çatışmada 2 HPG
militanı yaşamını yitirdi.
17 Aralık 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde ilan edilen ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yenişehir
Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkım sırasında, toprağa gömülü bir erkek cenazesi bulundu. Polis
tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
18 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; 29 Kasım 2016’da Şırnak ili Cudi kırsalında
çıkan çatışma 4 HPG militanı (Çalak Tolhıldan kod isimli Musdaba Behdazi, Gulan Gulveda kod isimli
Eylem Kaplan, Nujiyan Botan kod isimli Azime Acet, Şeyitxan Muş kod isimli Welat Muçin) yaşamını yitirdi.
2016 yılının Ekim ayında ise Hakkâri ili Çukurca ilçesinde çıkan çatışmalarda 2 HPG militanı (Cudi Bismil
kod isimli Şeyhmus Oruç, Dilbirîn Amed kod isimli Cengiz Tüneli) yaşamını yitirdi.
25 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; Hakkâri’nin Çukurca ve Yüksekova
ilçelerinde 2016 yılının Ekim ve Kasım aylarında çıkan çatışmalarda 8 HPG militanı (Medya Ararat kod
isimli Medya İsmail, Şervan Tolhildan kod isimli Barış Yaşar, Şoreş Van kod isimli Emrah Ahi, Aram Med
kod isimli Serhat Gezer, Beritan Zağros kod isimli Fida Taybet, Hivda Jiyan kod isimli Jiyan Ertaş, İnanç
Zindan kod isimli Can Orhan, Rojin Tendürek kod isimli Necife Şems) yaşamını yitirdi.
27 Aralık 2016’da yapılan açıklamadan edinilen bilgilere göre; farklı tarihlerde ve farklı bölgelerde 2016
yılının Eylül ve Ekim aylarında çıkan çatışmalarda 6 HPG militanı (Arnos Canfeda kod isimli Mehmet
Mehmetlo, Bêkes Kurdistan kod isimli Adnan Mustafi, Şerzan Çınar kod isimli Muhammed Şah Turan,
Bager Gernaw kod isimli Genç Ali Abi, Bager Çiya kod isimli Vedat Topgaç, Agit Masiro kod isimli Cihan
Çanak) yaşamını yitirdi.
28 Aralık 2016’da, Dersim’in Geyiksuyu ve Hozat ilçesi arasındaki kırsal alanda operasyona çıkan askerler
ile DHKP-C’liler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi
Aşağışavaliler bölgesinde çıkan çatışmada bir asker ile iki DHKP-C militanın yaşamını yitirdiğini belirtti.
29 Aralık 2016’da Dersim ili kırsalında çıkan operasyon düzenleyen askerler ile HPG militanları arasında
çıkan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde
şehit oldu.

10. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR
14 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araç saldırı
düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda meydana gelen patlama ve patlama ardından yaşanan çatışma
sonucu, Mehmet Şenol Çiftçi (29) isimli polis memuru ile 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi ve bir polis
memurunun eşi Esra Köse Başaran yaşamını yitirdi. Müdürlük binasının bitişiğinde bulanan ve patlamanın
etkisiyle çöken 2 katlı müstakil evin enkazı altında kalan Lokman Açıkgöz ile çocukları Sadık Efe (5) ve
Ecrin (1) yaşamını yitirdi. Diyarbakır Valiliği, 1 polis memuru ile 3’ü çocuk 5 yurttaşın yaşamını yitirdiğini,
39 kişinin ise (6’sı polis, 8’i polis yakını) yaralandığını açıkladı.
3 Mart 2016’da sabah saatlerinde İstanbul'da 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenlendi. Bayrampaşa Çevik
Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli servis aracına el bombalı ve silahlı saldırı düzenledikten sonra olay
yerinden kaçan 2 kişiye yönelik operasyon başlatan özel harekât ekipleri, bir eve sığınan 2 eylemciyi çıkan
çatışmanın ardından öldürdü. Silahlı saldırı nedeniyle ise 2 polisin yaralandığı açıklandı. Olaya dair
açıklama yapan DHKP-C saldırıyı üstlendi ve yaşamını yitiren 2 militanın Berna Yılmaz ile Çiğdem Yahşi
olduğunu duyurdu. Gün içinde Esenlerde, Sarıyer’de, Okmeydanı’nda ve Beyoğlu’nda da polise yönelik
silahlı saldırılar oldu.
4 Mart 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü'ne, YPS ve YPS-Jin üyeleri tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının
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ardından çatışmalar çıktı. Saldırı ve çatışmalarda 2 polis yaşamını yitirdi. 2’si sivil olmak üzere 4’ü ağır 35
kişi ise yaralandı.
17 Mart 2016’da Ankara’da 13 Mart 2016’da 35 kişinin ölümüne neden olan Kızılay Meydanı’nda bulunan
otobüs duraklarına yönelik bomba yüklü araçla 2 kişi tarafından düzenlenen saldırıyı Kürdistan Özgürlük
Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlendi. Örgüt yaptığı açıklamada katliamı Seher Çağla Demir’in (24) başında
olduğu birimin gerçekleştirdiğini açıkladı. Öte yandan saldırıda intihar eyleminde yer alan 2. kişinin de
Özgür Ünsal (26) olduğu ileri sürüldü.
19 Mart 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı
yakınlarında yabancı turist kafilesine yönelik intihar eylemi düzenlendi. IŞİD üyesi olduğu tespit edilen
Mehmet Öztürk’ün (24) üzerindeki bombayı patlatması sonucu Simha Simon Demri, Yonathan Suher ve
Avraham Godman adlı 3 İsrailli ve Ali Rıza Khalman adlı İranlı olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 7’si ağır
12’si yabancı toplam 39 kişi de yaralandı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken RTÜK saldırıya
ilişkin yayın yasağı getirdi.
31 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, polis servis aracının
yoldan geçişi sırasında bomba yüklü araç gerçekleşen saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi. Saldırıda 9’sivil
18’i polis toplam 27 kişi de yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren polis memurlarının isimleri: Alper Zor,
Necdet Alıcı, Fatih Mehmet Ertuğrul, Mustafa Yiğitalp, Serkan Talan, Mustafa Karakaya ve İlyas
Kaygusuz.
2 Nisan 2016’da, Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, HPG militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı
gerçekleştirildi. Meydana gelen patlamada Suriyeli sığınmacı olduğu öğrenilen 1 sivil yaşamını yitirdi. 2’si
asker ve 3’ü çocuk 9 kişi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.
12 Nisan 2016’da, Diyarbakır ili Hani ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı’na HPG militanları tarafından
bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi. Saldırıda 38’i asker, 6’sı asker
yakını ve 2 sivil olmak üzere toplam 46 kişi yaralandı.
18 Nisan 2016’da Kilis’e kent merkezine Suriye’den IŞİD’in attığı roket mermilerinin düşmesi sonucu 4’ü
çocuk 5 Suriyeli yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. (Kiliste 6 sı Suriye uyruklu olmak üzere toplam 17 kişi
yaşamını yitirdi.)
1 Mayıs 2016’da, Antep ilinde, IŞİD üyeleri tarafından Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik bombalı araçla
gerçekleşen saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi, 18’i polis 22 kişi ise yaralandı. 6 Mayıs 2016’da,, yaralı polis
memurlarından Mehmet Öter (45), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
10 Mayıs 2016’da, Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesi Batıkent mevkisinde, polis servis aracının geçişi
sırasında meydana gelen bombalı saldırıda 3 yaşamını yitirdi. 12'i polis ve 33'ü sivil toplam üzere toplam
45 kişinin yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin, Bismil ilçesinde gözaltına alınarak sağlık
kontrolüne götürülen yurttaşlar oldukları öğrenilirken, patlamada yaşamını yitiren yurttaşların isimleri şöyle:
Belediye Meclis Üyeleri Tufan Genç ile Zafer Koluman ve Mehmet Argul.
12 Mayıs 2016’da, Diyarbakır ili Sarıkamış köyü Dürümlü mezrasında, HPG militanları tarafından taşınan
bomba yüklü bir araç patlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bombanın
patlatılması sonucu 16 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 23 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Konuya
ilişkin PKK kaynaklarından yapılan açıklamada ise, bomba yüklü aracın bir yerden başka bir yere intikal
edildiği sırada, araca açılan ateş sonucu patlamanın gerçekleştiği iddia edildi.
29 Mayıs 2016’da, Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Zeyrek Jandarma Karakol Komutanlığı’nın yaklaşık 1
kilometre batısında bulunan Lice-Kulp karayolu üzerinde yol kontrol noktasına bombalı saldırıda
bulunuldu. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5 köy korucusu ve 1 sivil
yurttaşın yaralandığı belirtildi.
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30 Mayıs 2016’da, Şırnak ili Silopi ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı
saldırıda 4 sivil yurttaş yaşamını yitirirken, 5’i polis 19 kişi de yaralandı.
8 Haziran 2016’da, Mardin ili Midyat ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla
gerçekleşen saldırıda 2 kadın polis memuru ve 3’ü sivil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 28’i
güvenlik görevlisi ve 23’ü sivil olmak üzere 51 kişi ise yaralandı. 09 Haziran 2016’da,, hastanede tedavi
gören yaralı polis memurlarından biri daha, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştiren 1
HPG militanı (Dirok Amed kod isimli İshak Katar) yaşamını yitirdi.
12 Haziran 2016’da İstanbul’da 7 Haziran 2016’da çevik kuvvet polislerini taşıyan araca yönelik Vezneciler
Şehzadebaşı Caddesi’nde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 polis ve 7 sivil öldü, 36 kişi
yaralandı. Saldırıyı üstlenen TAK eylemcinin Eylem Newroz kod adlı Eylem Yaşa olduğunu açıkladı.
13 Haziran 2016’da, Dersim ili Ovacık ilçe merkezinde bulunan adliye lojmanlarına yönelik bombalı araçla
düzenlenen saldırıda 2’si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına
alındı.
28 Haziran 2016'da İstanbul'da başka ülke vatandaşı oldukları belirtilen 3 kişi Atatürk Havaalanı'nda
intihar eylemi düzenledi. İslam Devleti (IŞİD) adına eylemi yapan 3 kişinin çevrelerine ateş açtıktan sonra
üzerlerindeki bombaları patlatmaları sonucu 45 kişi öldü, 238 kişi de yaralandı.
10 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan eski Kale
Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay (46), gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde öldü. 1 Eylül
2016’da açıklama yapan ve saldırıyı üstlenen YPS, devlet yetkilileriyle hareket ettiği gerekçesiyle Mehmet
Zeki Macartay’a saldırı düzenlendiğini ileri sürdü.
13 Ağustos 2016’da, Şırnak Beytüşşebap ilçesi merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan İkinci Köprü
Mevkii'nde dün akşam saatlerinde yol kontrolü yapan HPG gerillalarınca alıkonulan AKP Elkê Gençlik
Kolları Başkanı Naci Adıyaman ile kardeşi AKP Elkê Gençlik Kolları eski Başkanı Fikret Adıyaman'ı
yakınları aramaya çıktı. Adıyaman kardeşlerin alıkonulduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta Naci
Adıyaman'ın cesedi bulundu.
15 Ağustos 2016’da Bingöl’ün Adaklı İlçesi’ne bağlı Aysaklı Köyü’nden PKK militanlarınca alıkonan Nevzat
Paçacı’nın 2 Eylül 2016’da öldürüldüğü iddia edildi.
20 Ağustos 2016’da Antep ili Merkez Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi’ndeki bir düğüne, IŞİD
tarafından canlı bomba saldırısı gerçekleşti. Saldırıda, 34’ü çocuk 56 yurttaş yaşamını yitirdi, 94 kişi ise
yaralandı. Tedavilerine devam edilen yaralılardan 13 yaşındaki Mahsum Nas, 20 Eylül’de
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
26 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla intihar
eylemi düzenlenmesi sonucu 11 polis öldü, 75 polis ve 3 sivil de yaralandı. (saldırıda ağır yaralanan 1
polis memuru 29 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede öldü.)
1 Eylül 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yol kesen PKK militanlarının alıkoyduğu Köy Korucuları
Derneği eski Başkanı Mehmet Emin Özer’in oğlu olan Menderes Özer’in cenazesi Çatalca Köyü
yakınlarında bulundu.
12 Eylül 2016’da, Van’da AKP il binasının önündeki polis noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırı sonucu 5 polis ve 48 sivil yaralandı.
İstanbul Yenibosna 75'inci Yıl Polis Karakolu yakınlarında gerçekleştirilen ve 10 sivilin yaralandığı bombalı
saldırıyı Teyrêbazên Azadiya Kurdistan(TAK) üstlendi. "6 Ekim'de saat 16:00 sularında, İstanbul
Yenibosna Bahçelievler'de yapılan eylemi Teyrêbazên Azadiya Kürdistan(TAK) olarak üstleniyoruz" diyen
TAK, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını daha önce de belirtmiştik. TC devleti ve
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AKP hükümetinin baskıları devam ettikçe eylemlerimizin kapsamı ve tarzı daha da genişleyerek ve
zenginleşerek devam edecektir.
8 Ekim 2016’da Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde Orhan Bilekçier (24) adlı kişinin uğradığı silahlı saldırı
sonucu öldürüldüğü öğrenildi. Saldırıyı YPS Genel Koordinasyonu üstlendi.
10 Ekim 2016’da, Van’ın Özalp ilçesinde, AKP İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı olan Aydın Muştu'nun
uğradığı saldırı sonucu öldürülmesi olayını HPG üstlendi. ANF'de yer alan habere göre, HPG tarafından
yapılan açıklamada, "9 Ekim günü gece saatlerinde bir timimiz tarafından; AKP'nin Van'ın Özalp ilçe
yönetiminde yer alan ve kayyum atananların yardımcılığını üstlenen, birçok kez mücadele değerlerimize
karşı suç işleyen Aydın Muştu cezalandırılmıştır" ifadelerine yer verdi.
10 Ekim 2016’da, AKP Diyarbakır Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, sahibi olduğu benzinlik istasyonunda
uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı HPG üstlendi.
10 Ekim 2016’da Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan köy korucusu Ahmet
Adıyaman, akşam saatlerinde yanındaki kişilerle gittiği köy çıkışında önü sivil bir araç tarafından kesildi.
Adıyaman'ın yanındaki kişileri köye geri gönderen araçtaki kişiler, daha sonra Adıyaman'ın üzerine ateş
açtıktan sonra uzaklaştı. Adıyaman olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırıyı HPG üstlendi.
16 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Erçiş Kaymakamı Mehmet Şirin
Yaşar'ın DBP'li Belediye Meclis üyesinin yerine atadığı Latifiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şefik Doğu,
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinden çıktığı sırada
uğradığı saldırıda ağır yaralanan Doğu, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayan Doğu, yaşamını yitirdi. 19 Ekim tarihinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapan YPS
Genel Koordinasyonu, kayyım olarak atanan Doğu’nun birimleri tarafından öldürüldüğünü açıklayarak,
saldırıyı üstlendi.
16 Ekim 2016’da, Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Beşyüzevler Mahallesi'nde DAİŞ'in hücre evine
düzenlenen operasyon sırasında yaşanan patlamanın ardından ikinci patlamada Şehitkamil ilçesinde
meydana geldi. İlk patlamadan yaklaşık 20 kilo metre uzaklıkta bulunan Gazikent semtinde polisin bir eve
operasyon hazırlığı yaptığı esnada ikinci patlamanın yaşandığı belirtildi. DAİŞ'li bir canlı bombanın
kendisini patlattığı iddia edilirken, patlamada DAİŞ çetesinin eşi ve çocuğunun da yaşamını yitirdiği
belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
4 Kasım 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün
içerisinde bulunduğu eski emniyet müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Diyarbakır
Valiliği saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da emniyete
düzenlenen bombalı saldırıda 2'si polis 12 kişinin öldüğü, 105 kişinin yaralandığını açıkladı.
11 Kasım 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde dün Hükümet Konağı’nda, düzenlenen bombalı saldırıda
yaralanan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YPS Genel Koordinasyonu, Derik Belediyesine kayyum atanan Muhammed Fatih Safitürk’e yönelik
gerçekleştirilen eylemi üstlendi.
11 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında iki patlama meydana geldi.
Patlamalarda 30’u polis 8'i sivil, 1'i kimliği tespit edilememiş 45 kişi yaşamını yitirdi, 153 kişi yaralandı.
Saldırıyı PKK'nin kolu olan TAK üstlendi.
11. KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR
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ERKEK
5 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, 500 Evler ve Urfa Yolu üzerinde, Karayakut
köyünden olan Selahattin Çeliktepe (45) isimli yurttaşın cansız bedeni bulundu.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde, Fuat Eşiyok isimli yurttaş, eski Diyarbakır yolunda aracın
içinde öldürülmüş halde bulundu. Fuat Eşiyok'un vücudunda çok sayıda kurşun izi olduğu belirtilirken,
olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
9 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Yolu'nda, bir mülteciye ait olduğu
tahmin edilen bir cenaze bulundu. Kafası kopmuş ve kayıp olan erkek cenazesi, özel harekat polisleri
tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
22 Mart 2016’da, Van kent merkezinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'nde bir cesed bulundu. Sürmeli 2
Sokak'ta 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesette, kafa bölgesinde tek mermi izi olduğu tespit
edildi. İşlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
21 Temmuz 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde Heyderbeg Mahallesi’nde yakılmış bir erkek cenazesi
bulundu. Mahalle girişine bırakılan cenaze sabah saatlerinde mahalle sakinleri tarafından fark edildi.
Mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve sacının incelemelerinin ardından cenaze Erciş
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Temmuz 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde, 20-25 yaşlarında Doğan Dal isimli bir
kişiye ait olduğu tahmin edilen cenaze bulundu. Olay yerine gelen polisler tarafından inceleme yapıldı.
11 Ağustos 2016 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesinde, Köy Muhtarı Sabahattin Aka, köye 3 kilometre
uzaklıktaki dere kenarında devrilen aracının içinde ölü halde bulundu. Aka'nın vücudunda darp izleri
bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2 Eylül 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesinde bulunan Ali Ertaş Caddesi üzerinde bir
erkeğe ait ve yakılmış halde cenaze bulundu. Cenazeyi bulan yurttaşların polise haber vermesi üzerine
olay yerine gelen ambulans ve polis, cenazeyi çukurdan alarak, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna
kaldırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
8 Eylül 2016 tarihinde Van-Tatvan karayolu üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından aracı ateşe
verilerek öldürülen T.G. isimli şahsın cenazesi bulundu. Yoldan geçen sürücüler tarafından bulunan
cenaze için jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KADIN
31 Ocak 2016’da, Yozgat'ta N.A. (25) iki ay önce evlendiği polis kocasının tabancasıyla kıskançlık
sebebiyle intihar ettiği öne sürüldü.
11 Şubat 2016’da, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi Çay Mahallesi'nde Funda Ölçü (30)
isimli kadının evinde temizlik yaptığı sırada yerini değiştirdiği av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını
yitirdiği iddia edildi. İddialara göre, ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Kozluk'tan annesiyle birlikte Veysel
Karani'ye dönen Ölçü, evinde temizliğe başladı. Annesi ve eltisinin evde bulunduğu esnada dolabın
üstünde bulunan av tüfeğini yerinden kaldıran Ölçü, tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
24 Şubat 2016’da, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, Hellaç köyünden geçen derede bir kadın cenazesi bulundu.
Kadının cansız bedenini bulan köylüler, jandarmaya haber verdi. Olay yeri incelemesinin ardından
Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan kadının üzerinden kimlik çıkmadı.
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24 Nisan 2016 tarihinde Kars ili Sarıkamış ilçesinde, intihar ettiği öne sürülen 6 aylık hamile Hacer Taş
(20) isimli kadın ve karnındaki bebeği yaşamını yitirdi. Taş eşi ve eşinin ailesi tarafından şiddet gördüğü
iddia edildi. Taş’ın intihar olayından hemen önce ailesini aradığını söyleyen hala Şükriye Boz, şunları
anlattı: “Annesini ve kız kardeşini aramış, ‘Beni dövdüler, çenem oynuyor yemek yiyemiyorum. Beni
kurtarın buradan, ben burada kocam, kayınpederim, kaynanam tarafından dövülüyorum, aç bırakılıyorum,
yemek vermiyorlar’ demiş, sonrada telefonu birden kesilmiş.”
12 Haziran 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Ülküköy ile Bağlar mahalleleri arasında bulunan
sulama kanalında bir hareketlilik gören yurttaşlar, atladığı kanaldan bir kadın cenazesi çıkardı. Haber
verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cenazenin 53 yaşındaki Pakize Duru'ya ait
olduğu tespit etti.
20 Haziran 2016’da, Mardin’de M.Ö.’nün (22) tabancayla intihar ettiği öne sürüldü. Mardin Büyükşehir
Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanlığı ve Kadın Dayanışma Merkezi çalışanları kadının ölümüyle
ilgili soruşturma açılmasını talep etti.
29 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi ile
birlikte yaşayan İpek Yol (25) isimli kadın, evinin damında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Sahur vakti
meydana gelen olayın intihar olduğu iddia edilirken, silah sesini duyan aile hemen ambulans çağırdı. Eve
gelen sağlık ekipleri genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi
Anestezi bölümünde çalıştığı öğrenilen İpek Yol'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
8 Temmuz 2016’da, İzmir’de trans Yağmur Ada (37) evinde ölü bulundu. Kadının ölüm sebebi henüz
belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
14 Temmuz 2016 tarihinde Siirt ili Barış Mahallesi'nde yurttaşlar yoğun koku gelen eski su deposuna
baktıklarında kimliği belirlenemeyen bir kadına ait cenaze olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine sağlık
ekipleri ve polis olay yerine geldi. İnceleme yapan nöbetçi cumhuriyet savcısı ise cenazenin bütünlüğünün
bozulmaması için su deposunun duvarlarının yıkılarak çıkarılmasını istedi. Ekiplerce su deposuna ait
duvar yıkıldıktan sonra çıkarılan cenaze, kimlik tespiti için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
16 Ağustos 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesi Karataşlar Mahallesi Sahil Yolu 3. İskele civarında Sevda
Yürekli (23) isimli genç kadın ölü bulundu. Sabah saatlerinde çevredeki yurttaşlar tarafından fark edilen ve
gölden çıkarılan Yürekli, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
12 Kasım 2016’da, Mardin'de imam nikahlı eşi ve ailesi tarafından yılladır tehdit edilerek şiddete maruz
kalan 20 yaşındaki Ayten Özen'in intihar ettiği iddia edildi. Ağabey Abdurrahim Özen, kardeşinin cinayetle
katledildiğini belirtti.
ÇOCUK
2 Temmuz 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesi, Tırık Yaylası’nda 18 yaşındaki Mısra Yeşil’in intihar ettiği
iddia edildi. Kaldığı çadırda kendisini silahla vurduğu iddia edilen Yeşil, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yeşil’in cenazesi otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Kuşkulu Ölüm Davaları
12. İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE
CEZALANDIRMA
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12.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
Karataş Kadın Cezaevi'nde bulunan Seyran Demir ve Sabiha Onar, Kasım ayında Urfa'da gözaltına alındı.
İki kadın gözaltından sonra tutuklanarak Adana Karataş Kadın Cezaevi'ne gönderildi. Urfa emniyetinde
insanlık dışı muamele ve cinsel işkenceye maruz kalan Seyran ve Sabiha yaşadıklarını mahpus
arkadaşları aracılığıyla duyurdu. Karataş Cezaevi'nden yazan kadın mahpuslar şunları belirtti: "Gittikçe
burada sayımız yükseliyor. Seyran Demir ve Sabiha Onar adında iki arkadaş buraya getirildi. İki arkadaşa
gözaltına alınırken işkence ve cinsel işkence yapılmış. Seyran, daha önce de cezaevine girmiş fakat
lösemi hastalığı olduğu için serbest bırakılmıştı. Fakat dosyası kapanmadığı için mahkeme tekrardan
tutukladı. Seyran'a vahşice yaklaşımlar sergilenmiş. Gözleri bağlanılıp, ameliyat masasına yatırılıp
'ameliyat edeceğiz' demişler. Seyran, çok korktuğundan dolayı dili tutuldu. Ardından mahkemeye çıkarıldı.
Savcının verdiği karar ise; 'Cezası zaten onaylanmış yanıma getirilmesine gerek yoktu.' Bunun üzerine
Urfa'ya gönderildi ve hücreye konuldu. Şu an ise yanımıza sürgün edildi."
2 Ocak 2016’da, Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek
amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve plastik mermiler ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Sedat Seyithanoğlu, Yaşar Sarıdağ, Gazal Aydoğdu, Mehmet
Cirit, Abdulsamet Erdoğan, Muhammet Erik, Sozdar Acar, Baran Aydın isimli yurttaşlar ile ismi
öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. 05 Ocak 2016’da, adliyeye sevk edilen ve 2’sinin tutuklandı 10
kişinin avukatlığını yapan avukat Ömer Faruk Hülakü, gözaltına alınan müvekkillerinin tamamının, polisler
tarafından darp edildiğini belirtti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan
Ayfer Başlığ isimli yurttaş, bulunduğu cezaevinden İHD Şırnak Şubesi'ne mektup göndererek gözaltında
işkenceye maruz kaldığını anlattı. Başlığ şunları anlattı: “Ben Ayfer Başlığ, Silopi Belediyesi Meclis
Üyesiyim. Tutuklandığım gün ailemle birlikte mahallemizdeki insanlarla hendek dışındaki Yıldız Halı
Sahası'na götürüldük. Erkeklerin kimliğini kontrol ettikten sonra otobüslere bindirip Yenişehir
Mahallesi'ndeki kapalı spor salonuna götürüldük. Polis GBT'lerimize baktı. Kardeşim ve benimle birlikte
birçok kişi gözaltına alındı. İlk önce çıplak arama yaptılar ve sıraya dizdiler. Saat 14.30 civarıydı, hepimizin
suratını duvara döndürmüş yüksek sesle küfrediyorlardı ve kafamızı yukarı kaldırmamıza izin
vermiyorlardı. Birkaç polis, yanımdaki üç gence dayak atmaya başladı. Kafalarını duvara vurdular. Kanlar
içinde yere düşüp bayıldılar, üzerlerine su döktüler. Saat 20.00'a kadar bu şekilde bekletildik. Daha sonra
çok soğuk bir nezarete alındım. Battaniye istedik, ıslak battaniye verdiler, gece boyunca ağlama ve bağrış
sesleri geliyordu. Sanırım o gençlere işkence ediyorlardı. Bize 'başınızı kaldırırsanız alnınızın çatısından
vururuz' tehdidinde bulundular. Aynı gece geç saatlerde beni çağırdılar, sorgu başladı. Kardeşim ve diğer
gençleri gördüm. Hepsinin yüzünde işkence izleri vardı. Mehmet Deniz isimli genci bizden ayrı tuttular. 3
polis öldürdüğünü söylüyorlardı, sık sık işkence edip küfür ediyorlardı. 4'üncü gün sabah Şırnak'a
getirildik. Oraya gelen bir asker bize laf atıp terörist olduğumuzu bizi öldüreceğini söyledi. Ben de çok
kızdım ve 'sizsiniz terörist' dedim. Göğsünde bulunan bıçağı göstererek 'bunu bir teröristten aldım, hepinizi
bu satırla keseceğim' dedi. Ben de ona 'sen IŞİD'li misin?' dedim aramızdaki kavga büyüdü. Ha bire
ölümle tehdit ediyordu, nezaretin önü askerlerle dolmaya başladı. Her gelen asker bize ağza alınmayacak
küfürler ediyordu. O sırada bir asker çıkıp susmamı söyleyip küfretti. Ben susmadım 'bizi rahat bırakın'
dedim. Silahını çıkarıp 'sus seni vururum' diye tehdit etti. Yanındaki askerler onun elini tuttu o an elindeki
silah patladı. Arkadaşları onu uzaklaştırdı. Duvara baktığımda bir delik vardı. Ardından bir süre geçti şahit
olan askerlerden biri geldi fotoğrafımızı çekmek istedi, izin vermedik. Askerin yüzü açıktı. Bir süre sonra
duvardaki deliği kapattılar. Beni oradan alıp otobüse bindirdiler. Biz 8 kişiydik, devlet hastanesine
götürülüp sağlık raporlarımızı aldık. Hastaneden sonra tekrar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildim.
Yolda götürülürken yine küfür ettiler. Bir saat sonra cezaevine götürüldüm."
İHD Şırnak Şubemiz, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 100 kişiden 41’i ile yüz yüze görüşme
gerçekleştirilmiştir. Şırnak şubemiz tarafından, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde bulanan ve kendileri ile
görüşülerek başvuruları alınan 41 kişi, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade etmiştir.
Görüşülenlerin yurttaşların isimleri şunlar: Nedim Oruç, Ramazan Özdek, İbrahim Bozkurt, Hüseyin
Başlığ, Ramazan Aytaş, Yılmaz Kunur, Mahsum Kert, Sabahattin Zeyrek, Ömer Yiğit, Fırat Levent, Murat
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Davulci, Abdulhadi Kabadayı, Raşit İlhan, Kahraman Caba, Yakup Kural, Bedri Yiğit, Kerem bildik, Yusuf
Zeyrek, Mizgin Kazak, Mehmet Ernal, Kadir Azma, Ramazan Durman, Cemal Kaplanduran, Metin Çetin,
Hamza Arzuman, Kadri Abalık, Ayfer Başlığ, Nurullah Çetin, Doğan Erkol, Kerem Ayas, Bedirhan Efşin,
Fırat Tarandır, Abdulmuttalip Akın, Ziver Nayci, Vedat Girasun, Mazlum Yeşil, Mesut Tamboğa, Halime
Yavuz, Rezan Kırıcı, Mehmet Nezir Timurtaş, Kerem Uçar.

5 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 24 kişi ile birlikte
gözaltına alınan ve ardından tutuklanan DİHA muhabiri Nedim Oruç, İHD Şırnak Şubesi'ne mektup
göndererek, maruz kaldığı işkenceye anlattı: “Yenişehir Mahallesi Kapalı Spor Salonu'na götürüldük.
Herkes tek sıraya dizilip, GBT’den geçirildi. Polis, nüfus cüzdanıma baktıktan sonra oradaki bir grup özel
tim ve sivil giyimli polise işaret etti. Onlarda bana doğru yürümeye başladı. Yanıma geldiklerinde hızla
kolumu çevirip, başımı eğdikten sonra spor salonundan çıkardılar. Spor salonunun kapısından çıkarılırken
kolumu çeviren ve başımı eğen polisler, bilinçli bir şekilde kafamı kapıya çarpıp keyifli bir şekilde 'oh'
dediler. İnsan muamelesi görmüyorduk. Beni polis aracına götürürken de fiziki saldırıda bulundular, tekme
ve yumruklardan nasibimi aldım. Bunların neticesinde özellikle göz çevremde morluklar oluştu. Emniyet
Müdürlüğü’nde gördüğüm işkencelerin birkaçını sıralarsak; ördek yürüyüşü, soğuk havada üzerimize
soğuk su dökülmesi, 'Türk'ün gücünü göreceksiniz' eşliğinde hakaret, tehdit vb. psikolojik işkenceler. İnsan
olarak görülmüyorduk. Bu şekilde işkencelerin yanı sıra bazı belgeler getirip, imzalamamızı istediler.
İçeriğine bakmak istediğimde de işkenceye maruz kaldım ve zorla imzalattılar. Mahkemeye çıkarılıp
tutuklanma kararı verildiğinde, cezaevi yerine emniyete götürülerek tekrar işkence gördük.”
5 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 24 kişi ile birlikte
gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 5 çocuk babası Kadir Azma, İHD Şırnak Şubesi'ne mektup
göndererek, maruz kaldığı işkenceye anlattı: Çatışmaların yoğun olduğu dönemde çocuklarımı güvenli bir
bölgeye taşımaya çalışırken, gözaltına alındım. Daha sonra bana işkence yapıldı. 5 gün boyunca işkence
gördüm. Hiçbir şekilde tedavi edilmedim. Yarama copla vuruldu. Okuma-yazma bilmediğim halde, ne
olduğunu bilmediğim bir kağıt zorla imzalattırıldı. Bana yapılan işkence ve hakaretler, gözaltına alındığım
ilk günden cezaevine götürüldüğü güne dek devam etti.
Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, 8 Ocak 2016’da, gözaltına alınıp ardından tutuklanan M.Y (28), sağlık
kontrolü için hastaneye götürülene kadar kaba dayağa maruz kaldı. Bununla yetinmeyen özel harekat
polisleri, M.Y'nin makatına silah dipçiği sokarak cinsel işkencede bulundu. Yapılan işkenceler sonucunda
M.Y'nin burnu kırılırken, vücudunda da darptan kaynaklı morluklar oluştu. 27 Ocak 2016’da, edinilen
bilgilere göre, M. Y. adli muayene için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde gözle
görülür derecede darp izi olmasına rağmen beden muayenesi yapılmadan kontrol edildiği ve verilen
raporda sadece burnunun kırık olduğu belirtildi. Muayeneden sonra Diyarbakır İl Emniyeti TEM Şube
Müdürlüğü'ne götürülen M.Y'nin durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayeneyle birlikte M.Y'nin iç kanama geçirmesi ve hayati
tehlikesinin oluşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. 4 gün yoğun bakım, 9 gün de normal
serviste kalan M.Y, tedavisi bitmeden tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda M.Y'nin uğradığı kötü muamele ve
ağır işkence tutanaklara geçirilerek, silahla cinsel işkence yapıldığı tespit edildi. Müvekkili hakkında bilgi
veren Avukat Emel Sayın, şunları belirtti: “M.Y., özel harekat polisleri tarafından darp edilmesi sonucu
vücudunun bir çok yerinde morluklar ve izler oluştu. Normal bir şekilde darp edilmedi. Vücuduna öyle
tekmeler atmışlar ki sırtında ayak izi bile çıkmıştı. Cinsel işkence sırasında müvekkilim bayılıyor ve ondan
sonrasını çok hatırlamıyor. Bu kadar ağır işkence görmesine rağmen yine de müvekkilimi gözaltına
alıyorlar. Onu emniyete götürdüklerinde ise müvekkilim, gördüğü ağır işkenceden dolayı kan kusuyor. Kan
kusması sonucu zaten hastaneye kaldırıyorlar. Şu an yürümekte hala zorluk çekiyor. M.Y hem fiziken hem
de ruhsal anlamda çok kötü uygulamalara maruz bırakıldı. Gördüğü işkenceden dolayı psikolojik ilaçlar da
kullanmaya başladı.”
6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne annesinin
yanına gitmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Emrullah Uçar (16) isimli
çocuk vurularak yaralandı. Askerlerce gözaltına alınan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçar,
asker ve özel harekat polisleri şiddetine maruz kaldığını belirtti. Uçar, yaşadığı olayla ilgili şunları belirtti:
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"Hastaneye götürürken de işkence yapıyorlardı. İçlerinden biri ağzıma tükürdü. Yaralı ayağımı kaldırıp
yere bırakıyorlardı. Defalarca tekrarladılar. Defalarca başıma vurdular. Türk bayrağını bana gösterip ‘bu
ne biliyor musun, bunu tanıyor musun’ diye soruyordu. Beni buraya getirmek üzere ambulansa
bindirdiklerinde de 'Kelimeyi şahadet getir' diyorlardı. Onlar bana işkence yaparken oradaki hemşirler de
gülüyorlardı" dedi.
17 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, 13 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde bir araca güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden Mizgin Karageçili için açılan taziye
çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında, 23 yurttaş gözaltına alındı. Şehitlik Emin Çavuş Polis Merkezi'nde götürülen ve
gözaltına alınanlarla görüşen Avukat Dilek Polat, gözaltındakilerin tartaklandığını, kalaslar ile dövüldüğünü
söyledi. Gözaltına alınanlardan Karageçili'nin yakını Mehmet Karageçili'nin ise, kafasının yarıldığını
söyledi.
18 Ocak 2016’da, Urfa'nın Süleymaniye ilçesinde, M. E. (17) ile M.Y. Ç (17) isimli çocuklar, polis
tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt
üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurma" iddiasıyla tutuklandı. Avukatları tarafından, çocukların
gözaltına alınma esnasında ve sonrasında ağır işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.
22 Ocak 2016’da, Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde Çarşamba günü polisler tarafından düzenlenen eş
zamanlı operasyonda gözaltına alınan Emrah Aslan, Bedran Borak, Botan Bor, Vedat Gazioğlu ve Arafat
Nato isimli gençler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 5
genci, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmak" ve "Hendek kazma ihtimalleri bulunması" iddiası
tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme Bedran Borak ve Arafat Nato'nun
tutuklanmasına, diğer 3 gencin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından serbest
bırakılan Botan Bor, haksız yere gözaltına alındıklarını ve gözaltı sırasında hakarete uğradıklarını söyledi.
Yargılama aşamasına da değinen Bor, "Kesinlikle suçu işlediğimize yönelik delil bulamayan mahkeme
yaşananlarla alakası olamayan, kişisel sosyal paylaşım ağlarındaki paylaşımlar gerekçe göstererek 2
arkadaşımız hakkında tutuklama kararı verdi" dedi.
22 Ocak 2016’da Antalya’da gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkenceler nedeniyle
vücudunda kırık ve morluklar oluşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Abdülillah Turan “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
27 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesi'nde
Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar ve Nezir Timurtaş isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.
Avukatlarında alınan bilgiye göre Uçar ve Timurtaş, gözaltında işkenceye maruz kaldı.
28 Ocak 2016’da Hatay’da bildiri dağıttıkları sırada gözaltına alınan Grup Yorum Korosu üyesi Kübra
Sünnetçi ve Derin Deniz Karataş’ın gözaltında işkenceye maruz kaldığı; işlemlerinin ardından serbest
bırakılan kadınlardan Kübra Sünnetçi’nin kolunun alçıya alındığı, Derin Deniz Karataş’ın ise kafasında
aldığı darbelerden kaynaklı ödem oluştuğu öğrenildi.
1 Şubat 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Sultan Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Benim kızım Melek
Çelik, yaklaşık olarak 3 yıldır kayıptır. Ben de kızım Suriye’de olabilir diye Murşitpınar Sınır Kapısından
Suriye’ye geçmek istedim. Ancak beni bırakmadılar. 6 saat boyunca soğuk bir kulübede beklettiler.
İfademi aldılar ve Suruç’a geri döndüm. İfademi aldıktan sonra geri döndüm. Daha sonra bana bu para
cezasını verdiler. Bu parayı verecek maddi imkânım yoktur. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
6 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Rojava sınırında gözaltına alınan ve “yasadışı örgüt
üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan YPG üyeleri Mehmet Naif Yusuf ve Ala Vezax Xelil’in gözaltında maruz
kaldıkları işkence uygulamaları sonucu yüzlerinin tanınmayacak hale geldiği iddia edildi. Silah dipçikleriyle
darp edildikleri belirtilen iki kişiden Mehmet Naif Yusuf’un aldığı darbeler sonucu burnunun kırıldığı
bildirildi.
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10 Şubat 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Y.A. ve C.A.; “8 Şubat 2016’da Galatasaray
meydanında yapılan Cizre’deki olayların protestosunda polis tarafından tekme, tokat, küfürlerle yerlerde
sürüklenerek ters kelepçe takılarak gözaltına alındıklarını şiddetin polis aracında da devam ettiğini
belirttiler. Hukuki ve tıbbi yardım talebi var ayrıca dernekte basın açıklaması yapmak istediklerini belirttiler.
(İHD İstanbul)
15 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde operasyon düzenlenen 3 binanın bulunduğu Cudi ve Nur
mahallelerine giden aileleri takip eden DİHA muhabiri Beritan İrlan ve 15 kişi “sokağa çıkma yasağını ihlal
ettikleri” gerekçesiyle özel harekât polislerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Beritan İrlan’ın
götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde çıplak arama işkencesine maruz kaldığı öğrenildi.
25 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin gözlemlerde
bulunan İngiltere Parlamentosu üyesi Natalie McGray, cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı ve o esnada
polisleri çektiği gerekçesiyle, polisler tarafından gözaltına alındı. 1,5 saat boyunca Balıkçılarbaşı'nda
bulunan seyyar karakolda alıkonulan İskoç asıllı parlamenter, daha sonra serbest bırakıldı. McGArry'nin
götürüldüğü karakolda gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine polislerce kendisine bağırıldığı ve
tartaklandığı belirtildi.
7 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çıkan
çatışmalarda sağ yakalanan 7 YPS Üyesinin, ilçede operasyon yürüten güvenlik güçleri tarafından
çırılçıplak soyularak duvar dibinde bekletildiğine dair görüntüler, sosyal medyada organlarında yayınlandı.
17 Mart 2016’da, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isterken polisler tarafından
müdahale edilerek gözaltına alınan 30 öğrenciye işkence yapıldığı belirtildi. Antalya Uncalı Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülerek bahçede bekletilen öğrencilere polislerin coplar ile işkence yaptığı ortaya çıktı.
Ulaştıkları görüntülerde polisin öğrencilere işkence yaptığı net bir şekilde görülürken, emniyetin
bahçesinde arkadaşlarının bağırışlarını duyan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren öğrencileri
de darp eden polisler, öğrencileri emniyetin önünden uzaklaştırdı. Öğrenciler 18 Mart günü serbest
bırakıldı.
30 Mart 2016’da, Kocaeli’de çocuklara yönelik bir rehabilitasyon merkezinde işkence yapıldığı iddiasını
gündeme getiren ve yardım isteyen çocukların görüntülerini çekerek internet ortamında yaygınlaştıran
Hakan Ergin ve Deniz Yalçın’ın aynı gün gözaltına alınarak götürüldükleri Bekirpaşa Polis Karakolu’nda
darp edildikleri ortaya çıktı.
30 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan H.Ö.; “Yürütmüş olduğu politik faaliyetlerden dolayı
evine yapılan operasyonla göz altına aldığını. Terörle mücadele polislerinin kendisini bir odaya aldığını,
Sakin olmasını istediklerini, İdeolojik sohbet değil kişisel sohbet edeceğiz diyerek tanışma teklif ettiklerini,
susma hakkını kullandığını söylediğinde ise tavırlarının değiştiğini bir süre gözlerini bedenime dikip
bakışlarla taciz ettiğini sonra karşıma rahatça oturup cinsel organını okşamaya başladığında nezarete
gitme talebinde bulundum bir süre o davranışı sürdürdükten sonra nezarethaneye götürdüler. Burada
kameralar karşısında tecavüz tehdidinde bulundular. Hukuki ve psikolojik destek talep ediyorum. Dedi.
(İHD İstanbul)
30 Mart 20 16 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan C.Ç; “14 Mart 16 günü Ensar Vakfı önünde
tecavüze karşı eylem yapmak için 3 kadın buluştuk, eylemimize başlayınca polis saldırdı işkence ile
gözaltına alındık. Çevik kuvvet otobüsüne bindirildiğimizde polisler çok yoğun küfür ve hakaret de
bulundular. Tokat attılar “şimdi görürsünüz sizin de canınız çekmiş diyerek” tecavüz tehdidinde bulundular.
Hukuki destek talep ediyoruz. Dedi. (İHD İstanbul)
5 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 31 Mart 2016’da özel harekât polislerini taşıyan zırhlı
servis aracına yönelik bombalı saldırıda ölenlerin sayısı, tedavi gören bir polisin daha ölmesiyle 8’e
yükseldi. Öte yandan saldırıyla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve gözaltında işkence gören 9
kişiden 4’ü de 4 Nisan 2016’da tutuklandı.
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6 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekat polisleri tarafından birçok eve yapılan baskınlarda
aralarında DBP İlçe Eşbaşkanı Mahmut Yıldızgörer'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. "İlçede ilan edilen yasağa uymamak" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet etmek"
gerekçeleriyle gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak ulaşılan
bilgilere göre, gözaltına alınanlardan 4'ü emniyette polislerin şiddete maruz kaldı.
6 Nisan 2016’da, Bitlis'in Mutki ilçesi Arpalıseki köyü kırsalında 1 Nisan günü çıkan çatışmada yaralı
olarak askerler tarafından yakalanan HPG'li Ferhat İşleyen (Argeş Xelat), Mutki Jandarma Karakolu'ndaki
ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma"
iddiasıyla tutuklayarak, Bitlis Kapalı E Tipi Cezaevi'ne gönderdi. Öte yandan İşleyen'in gözaltındayken el
tırnaklarının çekildiği ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi.
7 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Uzman Çavuş Said
Çelik’in ölümüyle ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Yüksel, ifade işlemi bittikten sonra
Bismil Jandarma Komutanlığı’ndan ayrılırken içeriden darp edilerek işkenceye uğrayanların çığlıklarını
duyduğunu belirtti. Gözaltına alınanlardan Ahmet İnanç, Mervan Demir, Ozan Oral, Yusuf Çelebi, Şirin
Kılıç ve Ömer Uygun adlı 6’sı “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak 10 Nisan 2016’da tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde önceki gün "araman var" gerekçesiyle gözaltına alınan Şırnak
Belediyesi çalışanı Zeynep Kayaş, İdil Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.
İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Kayaş, gözaltı süresi ve ardından götürüldüğü emniyette
yaşananları anlattı. İdil halkıyla dayanışma kampanyası çerçevesinde ilçede bulunan Kayaş, mahallelerde
erzak dağıtımı yaptığı sırada polis tarafından GBT kontrolüne tabi tutulduğunu dile getirerek, "GBT
kontrolü yapıldıktan sonra bizi bıraktılar. Ama o andan itibaren polisler beni takip etmeye başladı. Rojava
Derneği'nin gıda deposuna yani çarşıya gideceğim sırada polisler beni büyük bir suç işlemiş gibi yaka
paça zırhlı araca bindirdi. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Karakola götürdüler ve aramamın olduğunu
söylediler" dedi. Götürüldüğü İdil Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldığını ifade eden
Kayaş, "Polis beni emniyet müdürlüğünde çıplak aradı. Çıplak aramaya maruz kaldığım için psikolojik
açıdan çök kötü durumdayım. Etkisinden hala kurtulamadım. Benim Şırnak kent merkezinde belediye
bünyesinde yürüttüğüm tüm toplumsal çalışmalarımı yasadışıymış gibi göstermeye çalıştılar. Ama ben
Şırnak Belediyesi'nin bünyesinde çalıştığımı söyledim" diye konuştu.
14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde, özel harekat timleri tarafından
gözaltına alınan Zafer Dağ, Ömer Saraç ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişinin, gözaltında tutuldukları 4 gün
boyunca işkence ve kötü muamele gördükleri belirtildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin
ardından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama gençlerin, gözaltına alındıktan sonra İlçe Emniyet
Müdürlüğü yerine İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir okula götürüldükleri ve yoğun bir şekilde elektrik,
darp, hakaret, soyma ve coplu işkence gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıkları belirtildi.
30 Nisan 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan İlyas Yüksek, şu beyanlarda bulundu:
“Yüksekova’da bulunan abimin yanına gitmek istedik. İnanlı köyünde korucular ve bir sivil vatandaşın
ihbarıyla yakalanıp, polise teslim edildik. Daha adını ilk kez duyduğum YPS üyesi olduğumuzu iddia ettiler.
Ben cezaevinden çıkarken İstanbul’a gitmiştim. Abimin yanına gitmiştim ve hiçbir şeyden haberim yoktu.
Yüksekova’da 3 gün 3 gece psikolojik ve fiziksel işkence gördüm. Derneğinizden bu konuda hukuki yardım
talebinde bunuyorum.”
2 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Ç.B.; “1 Mayıs 2016 günü Mecidiyeköy’de saat:
12.00 civarın da iki kişi pankart açıp taksim kızıldır kızıl kalacak diye slogan attığımız sırada sivil polisler
bizi yere yatırdı ve 20 dakika polis arabası gelinceye kadar üzerimizde bekledi. Daha sonara ters
kelepçeleyerek çevik kuvvet otobüsüne bindirdiler. Arabada kelepçeli oldukları halde saat: 9.00’dan beri
bekleyenler vardı. Hastane muayenesi hariç ters kelepçeyi saat: 19.30 kadar çıkarmadılar. Arabada
sürekli hakaret ve küfür ettiler. Tuvalet ihtiyacımız dahi karşılanmadı. Gece saat: 0.30 da emniyetten
serbest bıraktılar. Benimle birlikte alınan arkadaşın adı Z. Ç‘dir. Bu konuyla ilgili suç duyurusu yapmak ve
durumun raporlarınızda yer almasını istiyorum.”Dedi. (İHD İstanbul)
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5 Mayıs 2016’da Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde PKK militanı Mahmut Çar’ın öldürülmesiyle sonuçlanan
ev baskınında gözaltına alınan 5 kişiden Adil Gür, Mazlum Gür, Keser Gür ile Abdi Aslan “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. Adil Gür, Keser Gül ve Abdi Aslan’a gözaltında işkence edildiği
bildirildi, tutuklandıktan sonra cezaevinden yollanan fotoğraflarda işkence izleri açık biçimde görüldü.
12 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda
bulunan Erdem Kayğaç, şu beyanlarda bulundu: “12 yaşındaki oğlum ve ben gözaltına alındığımızda
polisler tarafından aşırı derecede işkence gördük. Ağza alınmayacak derecede hakaretler ve insan dışı
muameleye maruz kaldık. Ailemden öğrendiğim kadarıyla oğlumun psikolojisinin alt üst olduğu söylendi.
Biz bu yüzden çok büyük ruhsal bozukluk ve travma altındayız. Bu yüzden ismini bilmediğim ve ancak
dosyamda ismi açık olan polis memurundan şikâyetçiyim. Şuanda ailemin hiçbir can güvenliği yoktur. Bu
yüzden çok tedirginim. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması için sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
13 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’da ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonlarıyla
gözaltına alınan DBP üyelerinin de olduğu 37 kişiden Ceylanpınar’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nin
muhtarı Nezir Atilla ile Nahsan Dağtekin’in İl Emniyet Müdürlüğü’nde gördükleri işkence ve kötü muamele
uygulamaları nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Gördükleri işkence nedeniyle hastaneye
kaldırılan 2 kişiden Nezir Atilla’nın beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.
17 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan F.D.; “Çerkezköy’den İstanbul’a gelirken
Mahmutbey gişelerinde çevirme olduğunu polislerin kimliğini alarak kimliğin kendisine ait olduğunu
kanıtlayacak bir belge istediklerini, arabadan aşağı indirilerek telefonumu zorla aldılar. Özel bilgilerime
baktılar. Facebook paylaşımlarımdan kaynaklı adını bilmediğim bir emniyete götürdüler. Arabada
dövdüler, silahla tehdit ettiler, kendilerinden şikayetçi olmamamı istediler. Daha sonra İkitellide bir karakola
getirdiler. Orada da tehdit ettiler. Soruşturmada yanımda olmanızı ve avukat talep ediyorum.” Dedi. (İHD
İstanbul)
29 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Zeyrek Jandarma Karakolu'na yönelik düzenlenen
eylemde korucular tarafından gözaltına alınan HPG militanı Deniz Özdemir’in, götürüldüğü karakolda,
jandarma ve korucular tarafından işkenceye maruz kaldı. Sosyal medya organlarından yayınlanan
fotoğrafında vücudunun birçok yerinde kırıkların olduğu, ellerinin arkadan bağlı olduğu, uzandığı yer ve
vücudunun kan içinde olduğu görülen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
31 Mayıs 2016’da YPS’nin Nusaybin’den çekildiğini açıklamasının ardından Yenişehir Mahallesi’nden
tahliye edilen ve gözaltına alınan 76 kişinin gözaltında işkence gördükleri öğrenildi. Savcılıkta verdikleri
ifadelerinde “kameraların önünde bize yiyecek verdiler, zorla konuşturdular. Kayıt bittikten sonra
yiyecekleri topladılar. Başımıza çuval geçirip işkence ettiler. Saçımızı kökünden çektiler, parmaklarımızı
kırdılar. Aleyhimize delil toplamak için hukuk dışı uygulamalarda bulunarak, zorla konuşturmaya çalıştılar”
dedikleri ve suç duyurusunda bulundukları bildirildi.
6 Haziran 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan M.T.; “31 Mayıs günü polislerin gece evden alarak
karakola götürdüklerini, Yalçın Duran adlı polisin kendisini yanına çağırarak önünde diz çökmesini
istediğini, bende diz çökmem dediğimde yine çökeceksin dedi yine reddettiğimde polis ekipleri bana bana
ters kelepçe taktılar. Yalçın Duran yumruklamaya başladı. Öteki polislerde beni yere yatırıp, ayaklarıma da
kelepçe takıp 45dk. 7-8 polis beni bayılıncaya kadar dövdüler. Daha sonra kafama su döküp, boynuma
iğne batırıp beni ayılttılar. Daha sonra 15-20 dakika daha dövdüler. Yalçın adlı polis ellerim kelepçeliyken
önüne diz çöktürüp tokatlamaya başladı sonra nezarete attılar. Sabaha kadar tuvalete çıkarmadılar.
Çıkmak istediğimi söylediğimde küfür edip güldüler. Sabah saat: 9 da Mehmet adlı polis beni tuvalete
çıkardı. Sonra hastaneye götürüp darp izi yoktur raporu aldılar. Mahkemeye çıkardıklarında suç
duyurusunda bulundum. Sürecin sağlıklı yürümesi için İHD den yardım talep ediyorum ayrıca hukuki
destek talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
13 Haziran 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında 29 Mart günü 3 kişi ile
birlikte gözaltına alınan Gever Belediye Meclis Üyesi Abdülkerim Akdoğan, İHD Genel Merkezi'ne
gönderdiği mektup da gözaltı ve ifade verme işlemleri sırasında maruz kaldığı insanlık dışı uygulama ve
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işkenceyi anlattı. Emniyette maruz kaldığı işkence sırasında "Konuşmazsan eşini köyünden getirip,
burada gözünün önünde tecavüz ederiz" şeklinde tehdit edildiği anlattı.
15 Haziran 2016’da, Mardin İHD Şubesi tarafından Nusaybin'de gözaltına alınan 72 kişiden Mardin E Tipi
Cezaevi'nde bulunan kadın ve çocuklarla yapılan görüşmeler üzerine hazırlanan rapor paylaşıldı. Raporda
gözaltına alınan kişilerin Süleyman Bölünmez İlkokulu salonunda işkence ve kötü muameleye maruz
bırakıldıkları, burada kafalarına torba geçirilerek hortum ve plastiklerle darp edildiği belirtildi. Gözaltına
alınan yurttaşlar, Süleyman Bölünmez İlkokulu'na götürülerek burada kafalarına torba geçirilerek hortum
ve plastiklerle işkence yapıldığını belirtti. Tutuldukları okul salonunda gece saat 04.00'e kadar belirli
aralıklarla darp edildiklerini belirten yurttaşlar, darp edildiklerine dair herhangi bir sağlık raporu
alamadıklarını ve darp izlerini hala bedenlerinde taşıdıklarını ifade etti. Raporda yer alan bazı kadın ve
çocukların anlatımları şu şekilde:
"Semra Argış (30): Kolluk aşamasında ifademde susma hakkımı kullandığım için cinsiyetçi ifadelere
maruz kaldım. Tutuklandıktan sonra Mardin E tipi Cezaevine çıkarılıncaya kadar aracın içinde bulunan
kişiler ile beraber kaba dayağa maruz kaldık. Hastaneye götürüldüğümüz veya buna ilişkin rapor alınmadı.
Yasemin Erkol (35): Bizi Nusaybin ilçesinde gözaltına aldıktan sonra Süleyman bölünmez adlı okulun
salonuna götürdüler. Yoğun kaba dayağa maruz kaldım. Başım hala aldığım darbelerden dolayı
ağrımakta, Ben Nusaybin ilçesinde yaşıyorum. Haberini almadığım oğlum için Nusaybin'dekaldım.
Vücudumda hala aldığım darbelerden dolayı izler bulunmakta. (Mağdurun sürekli ağladığı, yaşadığı
zorluğu veya travmayı hala atlatamadığı gözlemlenmiştir)
Emre Topçuoğlu (16): Gözaltına alındıktan sonra Nusaybin ilçesinde Süleyman Bölünmez adlı okula
getirildik. Kafamıza torba geçirildi. Hortum ve plastik kelepçeler ile kaba dayağa maruz kaldık.
Gözaltınaalındıktan sonra gece saat 4' e kadar aralıklarla dövüldük.
Deniz Kılıç (17): Süleyman Bölünmez adlı okulda tutulduk. Burada sürekli kötü muameleye maruz kaldık.
Aldığım dayak nedeni ile burnum kırıldı veya zorlandı. Tedavi görmediğim için ne olduğunu bilmiyorum
ama nefes almakta zorlanıyorum. Yerde sürüklendim. Sol elimde hala sürüklendiğim için yaralar
bulunmakta. Ayrıca bizim ile beraber gözaltına alınan ve halen bizim ile yan koğuşta olan Baran Emen
aldığı darbeler nedeni ile ayağı kırıldı. Ayağı hala alçıda bulunmaktadır.
Heja Algan (16): Nusaybin'de gözaltına alındım. Gözaltında bulunduğum Nusaybin'de bir okulda tutuldum.
Başıma çuval geçirildi. Sürekli kötü muameleye ve kaba dayağa maruz kaldım. Sağ gözüme dipçik ile
vuruldu. Sağ el işaret parmağım kırıldı. Benim ile beraber gözaltına kişiler de sürekli dayak yediler."
16 Haziran 2016’da, Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alınıp 1 Haziran'da "Örgüt propagandası
yapmak" iddiası ile tutuklanan İnci Korkankorkmaz, Özgür Gündem gazetesine yazdığı mektupta
gözaltında kendisine işkence eden polisin tecavüz tehdidine uğradığını anlattı. Kankorkmaz, yaşadıklarını
şöyle anlattı: "Argo kelimeler ve küfürler edildi. Sorguda tanımadığım fotoğrafları tanımam konusunda
bana baskı uyguladılar ben kabul etmeyince de işkence ve taciz ettiler." Polislerin istediği ifadeyi vermesi
için 2 buçuk yaşındaki oğluyla da tehdit ettiğini anlatan Korkankorkmaz, "İşkence sırasında kriz geçirdim
ve hastaneye götürdüler. Doktor polislere 'sabah iyiydi ne oldu bu kadına' diye sorunca polisler benim
cevap vermeme izin vermeden doktorla uzlaşıp darp raporu vermesini engellediler. Tekrardan beni
işkencehaneye götürdüler ve işkence devam etti" dedi. Tutuklanmasının ardından aynı şekilde 5 kadının
daha işkenceye maruz kaldığını belirten Korkankorkmaz, "Savcılığa işkence ve tacize maruz kaldığımızı
söylememize rağmen ciddiye bile almadı bizi. DAİŞ zihniyetli bunlar, insanlık suçu işliyorlar. Bu taciz ve
tecavüze karşı kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz" ifadesinde bulundu.
23 Haziran 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tahliye edilen sivillerden olan ve gözaltında başlarına
çuval geçirilip devlet güçlerinin işkencesine maruz kalan 25 mahpusun tedavisi yapılmadığı öğrenildi.
Tutuklanmalarının ardından Mêrdîn E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan mahpuslar Osmaniye T 2 Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. Gözaltındaki işkencede gözlerini kaybeden Osman Bozkurt, ailesi ile cezaevinde
yaptığı görüşmede işkencenin cezaevinde de devam ettiğini anlattı.
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2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Aytekin Kılıç, bulunduğu beyanlarda
özetle; 01.06.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve götürüldüğü Urfa TEM şubesinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldığının belirtmiştir. Gözaltı işlemlerinin tamamlanması ardından sevk edildiği
adliyede mahkeme heyetine yaşadığı mağduriyeti anlatan Kılıç, ifade işlemlerinin ardından, polislerce
‘Bunu senin yanına bırakmayacağız, senin ailenin hepsini tanıyoruz’ tehdit edildiğini belirtmiştir.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Duvar, bulunduğu beyanlarda
özetle; evine düzenlenen polis baskını sonucu 01.06.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve götürüldüğü
Urfa TEM şubesinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığının belirtmiştir. Burada kendisine ajanlık
dayatmasında bulunulduğunu söyleyen Duvar, avukatları ile görüştülmediğini ve avukat talebine,
polislerce ‘burada devlette kanunda biziz’ şeklinde tehtidvari bir uslupla yanıt verildiğini belirtmiştir.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinden mektupla başvuruda bulunan X, bulunduğu
beyanlarda özetle; cezaevinde kendisi ile birlikte tutuklu bulunan 4 kişi ile birlikte, gözaltında insanlık dışı
ve onur kırıcı işkencelere maruz kaldıklarını belirtmiştir. Polislerin hazırladığı ifade tutanaklarının gözleri
kapatılarak imzalatılmak istendiğini, buna karşı çıktıklarını ve avukat isteminde bulunduklarını ve ailelerine
gözaltına alındıklarına dair bilgi verilmesi talebinde bulunduklarını belirten X, buna karşılık polislerce ‘Sizin
zaten gözaltında olduğunuz bilinmiyor. Sizi Nusaybine götürüp infaz edip, çatışmada öldüğünüzü
kamuoyuna duyururuz’ şeklinde tehdit edildiklerini belirtmiştir.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Erdal Dağhan, şu beyanlarda
bulundu: “Mayıs 2016’da Suruç’ta gözaltına alındım. Bu tarihten itibaren hakaret ve küfürler savruluyordu.
Urfa Tem Şubesinde elime ve ayaklarıma kelepçe takarak, bir ucunu da kalorifer peteğine zincirlediler.
Gözlerim kapalı şekilde sürekli kafama sert bir cisimle vuruyorlardı. Beni çırılçıplak soyup, filistin askısına
alarak elektrik verdiler. Şu an yediğim darbelerden dolayı işitme kaybı yaşıyorum. Sorgu sonrası doktora
çıkarıldık ama doktor beni dinlemeden, yüzüme bile bakmadan sağlıklı rapor verdi”.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinde mektupla başvuruda bulunan Mazlum
Dağtekin, şu beyanlarda bulundu: “Mayıs 2016’da Ceylanpınar’da gözaltına alındım. Ceylanpınar’da bir
mağaraya götürdüler. Mağaranın içinde tam teşkilatlı, donanımlı işkence malzemeleri vardı. Burada,
başıma demirden yapılmış kova geçirdiler. Filistin askısına alındım. Elektrik verildi. Taciz tecavüze
uğradım. Beni çırılçıplak soydular. Makadıma cop soktular. Sonra bir koltuğa oturtup, ayağımı inşaat telleri
ile bağladılar. Ellerimi koltuğa kelepçelediler. Karın boşluğuma, göğüs kafesime coplarla vurdular. Beni,
ellerimi bir ipe bağlayarak kuyuya bıraktılar. Üzerime işediler. Bütün bu emirleri savcıdan aldılar.
(Ceylanpınar savcısı) sesinden tanıdım. Gözüm bağlıydı, baygın haldeydim. Bir ara hafıfce bezin altından
baktım. Savcıyı ve yanında 2 korucuyu gördüm. Koruculardan biri Kürtçe konuşuyordu. Göbekli saçının
ortası keldi. 1.70- 1.75 boylarındaydı. Diğeri Arapça konuşuyordu. Ama Kürtçede biliyordu. Kısa
boyluydu, 1.50—1.60 boylarındaydı. Bir dişimi penseyle patlattılar. Yaklaşık 3 gün Ceylanpınar’da
tutuldum. Ne su, ne yemek verdiler. Sonra Urfa’ya getirdiler. Hastaneye gözüm kapalı şekilde getirip
götürüyorlardı. 500 yataklı devlet hastanesine gittiğimizde doktorlar; ‘bunu ne hale getirmişsiniz? Nasıl
ayakta duruyor?’ dedi. Polisler doktora kızdılar. ‘Nasıl tutuyorlar böyle doktorları Urfa’da” dediklerine şahit
oldum. Hastane içersinde doktorları beklerken bile polislerin ellerindeki coplarla dövüyorlardı. Her saniye
her dakika vuruyorlardı. Sakın boş bırakmayın diye talimat verilmişti. 3 gün Urfa Tem’de kaldım. Küfür
hakaret işkence yoğun şekilde uygulanıyordu. Bana ‘gel seni avukatın bekliyor’ deyip üst kata çıkararak
bana işkence yapılıyordu. Her ‘avukatın gelmiş’ dediklerinde, karşıma işkenceci polisler çıkıyordu. Bir
defasında ‘gel avukatın gelmiş’ demeleri üzerine bende avukat istemiyorum dedim. Sanki bu cevabı
bekliyorlardı. Sen bilirsin deyip o zaman bu evrakları imzala. Sanki ben kendi gönlümden avukat
istemediğime dair evrakı imzaladım. Gece vaktiydi, polisler kendi aralarında; ‘bunu da hacı lokman birlik
gibi yapalım’ sözlerini duydum. Geldiler tekrar beni aşağıya götürdüler, dövdüler. Biri silahını çekti kafama
doğrultu, sonra ‘al bunu kendine sık’ deyip silahı elime vererek uzaklaştılar. Ben zaten ölü gibiydim silahı
kafama uzatarak tetiği çektim. Silah boştu, yaşamamın anlamı da kalmamıştı. O an ölmek istiyordum.
Sonra polisler geldi, gülerek beni yerime götürdüler. Savcıya çıkarıldık. Bu başıma gelenleri, yargı dikkate
almayıp sadece dosyaya bakıp tutuklanmamı istedi. Tutuklandık. Şu an Urfa kapalı cezaevindeyim.”
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine cezaevinde mektupla başvuruda bulunan Cafer Güven,
bulunduğu beyanlarda özetle; Bir şüphe üzerine gözaltına alınarak Urfa TEM şubesine götürüldüğünü ve
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işkenceye maruz kaldığını belirtmiştir. Güven, maruz kaldığı işkencenin göz bağlama, haya burma, ağza
bez doldurma, tazyikli su sıkma, filistin askısı, elektrik verme şeklinde gerçekleştiğini belirtmiştir.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Erdal Dağhan, şu beyanlarda
bulundu: “21.07.2015 tarihinde Ceylanpınar’da gözaltına alındım. Ve başıma çuval geçirildi. ViranşehirUrfa arasında kırsal bir alana götürüldüm. Burada cıplak bir şekilde dikenli arazide sürüklendim. Sonra
sırtımda kalas kırılıncaya kadar dövdüler. İstedikleri ifadeyi vermediğimden dolayı beni bir çukura atıp,
üzerime toprak attılar. Tam anlamıyla gömüldüm. Burada bayıldıktan sonra gözümü açtığımda Urfa Tem
şubesindeydim. Burada da hem cinsel hem fiziksel işkence gördüm. Şu an Osmaniye 2 nolu T Tipi kapalı
cezaevindeyim.”
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Fırat, bulunduğu beyanlarda
özetle; 20.05.2016 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alındığını, gözaltı süresi boyunca hakaret ve
darp edildiğini, sırtına sopalarla vurulduğunu, ajanlık teklifinde bulunulduğunu, ajanlık teklifinin kabul
edilmesi halinde kendisine maddi yardım teklifinde bulunulduğunu belirtmiştir. Fırat, tutuklanması ardından
getirildiği cezaevinde çıplak şekilde arandığını ve hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Naci Yılmaz, bulunduğu
beyanlarda özetle; 21.05.2015 tarihinde başına çuval geçirilerek gözaltına alındığını, Viranşehir- Urfa
arasında bir yere götürüldüğünü belirtmiştir. Çıplak bir şekilde dikenli arazide yerden sürüklenmeye
zorlandığını ve sürüklendiğini, aleyhine ifade vermeye zorlandığını, kabul etmemesi durumunda da feci
şekilde dövüldüğünü ve bir çukura atılıp üzerine toprak atıldığını belirtmiştir. Mağdur tamamen toprak
altında kaldıktan sonra baygınlık geçirdiğini, kendisine geldiğinde ise Şanlıurfa TEM şubesinde
götürüldüğünü, burada da hem cinsel hem fiziki ağır işkencelere maruz kaldığını belirterek, derneğimizden
hukuki yardım talebinde bulunmuştur.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Nezir Atilla’nın ailesi, bulundukları
beyanlarda özetle; 11.05.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve gözaltında bulunduğu sırada işkencelere
maruz kaldığını belirtti. Tansiyonunun yükseldiğini ve beyin travması geçirdiğini, bu nedenle Şanlıurfa 500
yataklı devlet hastanesinde götürüldüğünü ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında çıkan çatışmayı önlemek için giden
bölgeye gitmek isteyen 50 yurttaş, köy çıkışında özel harekatçılar ve askerler tarafından durdurularak
engellendi, grup içerisinde bulunan gençlerin, çırılçıplak soyulduğu ardından da yere yatırılarak işkence
edildiği anlatıldı.
4 Temmuz 2016’da, Van’ın Erciş ilçesi, HDP İlçe Yöneticisi Şaban Tekin, Pêrtaq köyünde bulunan evine
düzenlenen baskında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tekin, Erciş İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Tekin'in gözaltı sırasında ve sonrasında polisler tarafından darp edildiği belirtildi.
Tekin 6 Temmuz günü tutuklandı.
14 Temmuz 2016’da, İstanbul Gazi Mahallesi'nde 1 Haziran Çarşamba günü TEM Şube polislerinin yolda
yürüdüğü esnada darp ederek gözaltına aldığı Afyon Üniversitesi öğrencisi Servan Kaya'yı ormanlık alana
götürüp işkence ettiği ve gözaltında zorla çıplak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. 3 Haziran'da çıkarıldığı
mahkeme tarafından YDG-H üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Kaya sürgün edildiği İstanbul Silivri 9 No'lu
Kapalı Cezaevi'nde yaşadıklarını görüşçüsü Erdal Çağlar ve avukatı Hüseyin Boğatekin'e anlattı.
16 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bugün kaldırılan 'sokağa çıkma yasağının ilk günü olan
14 Temmuz günü yürütülen operasyonlarda 2 kişinin hayatını kaybettiği Dêrika Hemê Reşo köyündeki
evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Rıza Kaplan (50), anne Nefise Kaplan (53), Cemal Kaplan (18)
ve abla Aide Kaplan (30) ve Cemal Kaplan (18) gözaltına alınmıştı. Cemal Kaplan’ın (18) gözaltı
esnasında şiddet gördüğü ve elektroşok cihazı ile işkence edildiği ortaya çıktı. Annesi, babası ve ablasıyla
birlikte gözaltına alınan Cemal Kaplan'ın akrabaları, köylerinde meydana gelen çatışmanın ardından
evlerine baskın yapılarak gözaltların yapıldığını belirtti.
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23 Temmuz 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde Yakınlarının cenazesinden döndükleri sırada yolları özel
harekat polisleri tarafından kesilerek gözaltına alınan Yusuf Başkan, Ömer Şimşek ve Sadrettin Bilir isimli
yurttaşlar, feci şekilde dövülerek işkence gördü. Ölümden dönen yurttaşların yüzlerinde ve vücutlarının
birçok yerinde kırıklar, ezikler, morluklar meydana geldi. Vücutlarındaki işkence ve darp izlerinin tespit
edilmesi için Diyarbakır ATK'ye sevk edilen yurttaşlar, "doktor yok" denilerek muayene edilmedi.
24 Temmuz 2016’da Tunceli’de ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı aralarında
ETHA muhabiri Ezgi Özer’in de olduğu 13 kişinin tutuldukları Terörle Mücadele Şubesi’nde darp edildikleri
yapılan basın açıklamasıyla öğrenildi.
27 Temmuz 2016’da, Urfa da üç gün önce polisler tarafından gözaltına alınan, aileler ile avukatların resmi
başvurularına karşın gözaltında oldukları gizlenen Mehmet Ali Genç ve Metin Kösemen ile görüşen
Ezilenlerin Hukuk Bürosu Avukatı Dilha Kaya, haklarında yakalama kararı var gerekçesi ile 4 gündür
gözaltında tutulan müvekkillerine ağır işkence yapıldığını, dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen
savcılık kararı ile müvekkili ile ilgili hiçbir evrakın kendisine verilmediğini söyledi.
27 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van ilinde 24 Temmuz 2016 tarihinde ev baskınında
gözaltına alınan iki kardeşten B.I. (15) Van Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest
bırakılırken, ağabeyi Ozan I. işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Işık,
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Eve baskın yapan özel harekat polislerinin iki kardeşini, baskın
sırasında darp ettiğini ve küçük kardeşi B.I’nın gözaltına işkenceye maruz kaldığını anlatan Kürdistan Işık,
konu ile ilgili şunları anlattı: "Van Çocuk Şube'ye küçük kardeşimden tehditle ifade almışlar. Kardeşime
silah doğurtulup bacağına elektro şok uygulamışlar. 'Eğer konuşmazsan, isim vermesen seni öldürürüz,
ablanı, anneni de gözaltına alırız' diye tehdit etmişler."
29 Temmuz 2016’da, Urfa 4 Kasım 2015 tarihinde gözaltına alınan ve 72 saat işkenceye maruz kalan
Orhan Bulut'a işkence altında tutanak imzalatıldığı iddia edildi. Başına çuval geçirilen Bulut'un üzerine 3
metre yükseklikten içi çivi dolu torbalar bırakıldığı ileri sürüldü. Bulut, bir savcının başına silah dayadığını
ve bütün bu işkenceleri koordine ettiğini de iddia etti. Urfa Terörle Mücadele (TEM) polisleri tarafından 4
Kasım 2015 tarihinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve tutuklanarak Osmaniye 2 nolu T Tipi
Cezaevi'ne konulan Orhan Bulut, gördüğü işkenceyi İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) yazdığı mektupta
anlattı. Gözaltına alındıktan sonra Urfa Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü belirten Bulut,
emniyetin bir işkence karargahı olduğunu ve 72 saat boyunca burada işkenceye tabi tutulduğunu yazdı.
3 Ağustos 2016’da, Bitlisin Hizan ilçesinde DBP Hizan eski ilçe Eşbaşkanı Mehmet Sıdık Kaplan ile Mehdi
Şimşek (24) adlı genç, AKP Hizan ilçe başkanı Ebubekir çakmak, Bitlis İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur
ve Polisler tarafından İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde darp ettiği iddia edildi.
3 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan N.G.; “arkadaşlarım M. A. G. ve M. K. 24 Temmuz
tarihinde Şanlıurfa‘da nedeni kendilerine söylenmeden ve yakınlarına haber verilmeden gözaltına alındılar
sonrasında avukatları G. K. ile görüştürülmediler ve saatlerce güneş altında bekletildiler başlarına silah
dayanıp tehdit edildi ve çıplak arama işkence ve tecavüz tehditlerine maruz kaldılar, doktora
götürüldüklerinde muayene edilmediler TEM den Asayiş şubeye yer yok diye tekrar TEM ‘e getirilip gözleri
bağlı olarak sorgulandılar. ” Dedi. (İHD İstanbul)
9 Ağustos 2016’da İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde HDP ilçe örgütünün düzenlediği basın açıklamasına
polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 6 kişinin gözaltında işkence gördükleri adli tıp
raporlarıyla ortaya çıktı. 6 kişinin doktor raporlarında, “gözlerde ekimoz, vücutta kızarıklar ve morluklar,
testislerde ağrı mevcut” ifadeleri yer aldı.
11 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında zırhlı polis servis aracının
geçişi sırasında yaşanan patlamanın ardından haber takibi için olay yerine giden Evrensel Gazetesi
muhabirleri Hasan Akbaş ve Serpil Berk, Hayatın Sesi TV kameramanı Fırat Topal ile Reuters Foto
Muhabiri Sertaç Kayar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubeye (TEM) götürülen
gazetecilerin, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. Gazeteciler, gece saatlerinde avukatları Rengin
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Ergül ile görüştü. Gazetecilerin, gözaltı sırasında ve Emniyet'te darp ve işkenceye maruz kaldığını
söyleyen Ergül, ayrıca gazetecilere ajanlık teklifinde bulunulduğunu aktardı.
19 Ağustos 2016 günü derneğimize başvuruda bulunan gazeteci Sevdiye Gürbüz; çalışmakta olduğum
Özgür Gündem gazete büromuz polisler tarafından basıldı. Bizler ters kelepçe ile gözaltına alındık. Darp
edilerek 7 saat polis otosunda bekletildik. Bu süre içinde, polislerin sözlü ve fiziki tacizine uğradım,
cinsiyetçi küfürlere maruz kaldım. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. (İHD İstanbul)
19 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Reyhan Hacıoğlu; çalışmakta bulunduğum
Özgür Gündem gazetesi polislerce basıldı. Dayak, küfürle birlikte darp edilerek gözaltına alındım. Diğer
kadın arkadaşlarım gibi yüzüm ve vücudum elle taciz edildi. Yine kadın çevik polis copla göğüslerime
vurdu. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. (İHD İstanbul)
19 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Fırat Yeşilçınar; Gazetemiz özel timlerce basıldı.
Diğer arkadaşlarım gibi ben de darp edilerek gözaltı arabasına alındım. Sürekli dayak ve küfürlü
hakaretlere maruz kaldım. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. (İHD İstanbul)
19 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Kemal Bozkurt; gazetemiz özel timlerce
basıldı. Tüm çalışanlar gibi ben de darp edilerek gözaltına alındım. Hakaret ve sözlü tacize maruz kaldım.
Darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. (İHD İstanbul)
19 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Günay Aksoy; Özgür Gündem gazetesinde
çalışan diğer arkadaşlarım gibi ben de darp edilerek gözaltına alındım. Gözaltı sürecinde küfürlere ve
tacize uğradım. Taksim Nezarethane’de de aynı işkenceler devam etti. Polisler hakkında suç duyurusunda
bulunulmasını istiyorum. (İHD İstanbul)
20 Ağustos tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Zeki Erdem; 16.08.2016 tarihinde gazetemizin
basılması esnasında diğer arkadaşlarım gibi bende darp, hakaret ve işkence ile gözaltına alındım.
Davacıyım, hukuki destek talep ediyorum. (İHD İstanbul)
20 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Elif Aydoğmuş; diğer arkadaşlarım gibi dayak,
küfür ve işkence ile gözaltına alındım. 7 saat gözaltı aracında cinsel tacize, psikolojik işkenceye ve
hakaretlere maruz kaldım. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum. (İHD İstanbul)
20 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Sinan Balık; Özgür Gündem gazetesine yapılan
baskın esnasında darp edilerek gözaltına alındım. Gözaltı aracında kadın polisler genital bölgeme
dokunarak tacizde bulundular. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. (İHD İstanbul)
20 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Selçuk Yeşilçınar, gazetemize yapılan polis baskını
esnasında bende diğer arkadaşlarım gibi, darp, küfür, hakaretle gözaltına alındım. Hukuki destek talep
ediyorum. (İHD İstanbul)
20 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Önder Elaldı, gazetemize yapılan polis baskınında
darp edilerek gözaltına alındım. Yapılan işkenceler sonucunda kısa süreli hafıza kaybına uğradım. Hala
belirtileri sürüyor. Polisler hakkında şikayetçi oldum. İHD kayıtlarında yer almasını talep ediyorum. (İHD
İstanbul)
20 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çiçek, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Faysal Çiçek ve amcam oğlu Sezer Çiçek, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20.0022.00 sıralarında Ninova taraflarında yakalanıyor. Yakalama sonrası gece saat 01.00 sıralarında
ağabeyim Arap Çiçek’in evine baskın düzenleniyor. Ağabeyimin çocukları evde yoktu. Ağabeyim evde
yalnız olup kapıyı açıyor. Kapıyı açar açmaz özel harekât polisleri ağabeyimin gözlerinin içine dipçikle
vuruyor. Yaklaşık yarım saat boyunca ağabeyim feci şekilde darp ediliyor. Komşular olayı görüp bana
telefon açtılar. Ben acilen eve gittim. Polisler evin içerisine girmeme izin vermediler. Bana ve ağabeyime
tehditlerde bulundular. Bize herhangi bir arama izni göstermeyip evde arama yaptılar. Arama sırasında
yıkanmamış elbiseleri ve 2 çift ayakkabı götürdüler. Arama sonrası tutulan tutanağı 2 komşu ve ağabeyim
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Arap Çiçek’e zorla imzalattılar. Bana ve ağabeyim Arap Çiçek’e sürekli kardeşim Faysal Çiçek hakkında
“Faysal nerede, ne yapıyor” gibi çeşitli sorular sordular. Sabah olduğunda Avukat Süleyman Kaya ile
birlikte kardeşimin gözaltında tutulduğu emniyet binasına gittik. Emniyet bizim içeriye girmemize izin
vermediler. Avukat izin verilmememsi sonrası savcılığa şikâyette bulununca, savcılık emniyeti arıyor. Bu
durum polislerin zoruna gidiyor. Bu defa polisler Faysal’ın kardeşi Arap Çiçek’i arıyor. Arap Çiçek
emniyete gidince oraya gelen bir polis Arap’a “bizi oyalama, seninle daha fazla uğraşmayalım” diyerek
baskı ile bir kağıt imzalattırıyor. Kağıtta, ailenin özel avukat istemediğini, Baro’dan CMK’dan avukat
atamasını istediğini içeren bilgiler yazıyor. Aynı kağıdı Faysal’da imzalattırılıyor. Sezer Çiçek’in amcası
ifade için emniyette giderken Faysal’ı da uzaktan görüyor. Faysal’ın çok kötü bir şekilde darp edildiğini,
işkence gördüğüne şahit oluyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Ağustos 2016’da Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yöneticisi Abdulbeşir
Yapıcı yaptığı açıklamayla, Van’ın Gürpınar İlçesi’nden Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne giderken aracını
durduran polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra saatlerce darp edildiğini ve daha sonra “yanlışlıkla
gözaltına alındığı” söylenilerek serbest bırakıldığını açıkladı.
24 Ağustos 2016 gecesi Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Hisar Mahallesi’nde yapılan ev baskınında 51
yaşındaki İhsan Aslan isimli yurttaş gözaltında alındı. "Yardım ve yataklık" suçlamasıyla 15 gün boyunca İl
Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de gözaltında kalan Aslan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest
bırakıldı. Gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten Aslan, götürüldüğü Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde ise revire bile alınmadan, zırhlı polis otosuna gelen doktorlar tarafından muayene edildi
ancak işkence gördüğüne dair rapor verilmedi. Gözaltı sonrası günden güne sağlık durumu kötüye giden
Aslan, 25 Eylül günü aniden fenalaşarak, hastaneye kaldırılana kadar yaşamını yitirdi
26 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru da bulunan A. K.; “25 Ağustos günü Kadıköy de çalıştığımız
inşaata polis tarafından yapılan baskında ben ve dört arkadaşıma darp işkence ve gözaltı uyguladılar, Ö.
K. ‘un bu esnada kolunu kırıp yüzünü dağıttılar ve kendisinden o günden beri hiçbir haber alamıyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
1 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yusuf Altaş, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Serdar Altaş, ayın 25.nde Batman/Sason kırsalında medyadan aldığımız haberle oğlum yaralı
olarak ele geçirilmişti. Daha önce oğlumun nerde olduğuna dair bir bilgim yoktu. Bu haberle oğlumun
gerilla olduğunu öğrendim. Avukatından aldığımız bilgiye göre ağır yaralı olduğu halde tedavisi
yapılmamış, 24 saat boyunca fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kalmıştır. Ancak gözaltına alındıktan
sonra 3 veya 4 gün sonra Sason devlet hastanesine götürülerek basit bir pansuman yaptırılmıştır.
Yasalarımıza göre bir insan suçu ne olursa olsun gözaltına alındıktan sonra devletin koruması altında
olması gerekir. Korunmadığı gibi yarası cerrahi müdahale edilmesi gerekirken sadece bir pansumanla
geçiştirilmiştir. Oğlumun suçu ne olursa olsun ben bir babayım, oğluma yapılan bu zulmü kabullenemem.
İç hukuku denedikten sonra gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de giderim. Uzun sürede
bölgemizde yaşanan bu olayların önünün alınması için bu konuda gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı
talep ediyorum.”
1 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bayram, şu beyanlarda
bulundu: “30 Ağustosu 31 Ağustosa bağlayan gece saat 03.00 sularında 100’ün üzerinde güvenlik güçleri
tarafında evimin her tarafı ablukaya alındı. 50’şer gruplar halinde evime baskın düzenlediler. Oğlum
Heybet kapının çalındığını duydu ve uykudan uyandı. Kim olduklarını söylediler. Oğlum kimlik sordu
göstermediler. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Görüntüleri ellerimizde var. Beni darp ettiler. Raporum var.
Üzerimde 500 TL vardı ve evde 2 bilezik vardı onları da aldılar. Evi dağıttılar. Eşime, çocuklarıma küfür
ettiler. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. 2 saatten fazla evde kaldılar. Tanımadığımız kişi gözetiminde evi
alt üst ettiler. Tek suçumuz çocuğumun ekmek parası için çalıştığı gazetede bulunmasıydı. Oğlum İbrahim
Bayram 5 gündür gözaltında bulunmaktadır. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Görüntüler medyada var.
Raporlarımızda mevcuttur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
8 Eylül 2016’da Van ili Gevaş ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında, DBP PM üyesi Bayram
Demirhan, "örgüte üye olmak" gerekçesiyle gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliye sevk edilen Demirhan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirhan, adliye çıkışında
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polisler tarafından tekrar gözaltına alındı. 13 Eylül 2016’da edinilen bilgilere göre; tekrar gözaltına alınan
Demirhan’ın tutulduğu Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi.
15 Eylül 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Rojava’nın Efrîn kantonundan sınırından Türkiye’ye geçmek
isteyen, ancak Türkiye askerlerine yakalanan Henîf (19) ve Abdulrehan Hemîd (36) isimli yurttaşların
askerlerin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı belirtildi.
20 Eylül 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan A.G.; ”17.09.2016, saat 08: 30’ da,
arkadaşlarımla buluşmak için Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın Parkına gittim. Yolda polis barikat kurmuştu.
Abim de beni almak için parka geldi. Bu sırada polis parka gaz attı ve sesli bir şey patlattı. Hepimiz
parktaki büfeye sığındık. Büfenin kapısına da gaz attılar. Altı kişiydik polis silahlarını bize doğrultup dışarı
çıkardı üzerimizi aradılar. Arama sırasında benim başıma ve kalçama vurdular. Daha sonra hepimizi akrep
zırhlı araca bindirip gözlerimizi bağlayarak Cemal Kamacı Spor Kompleksine götürdüler. Araçtan indirirken
ters kelepçelediler. Rastgele tekme ve tokatla dövdüler, fotoğraflarımızı çektiler, gözlerimize güçlü ışık
verdiler.” Dedi. (İHD İstanbul)
1 Ekim 2016’da, İHD genel merkezine yapılan başvuruda; Afyon da öğretmen olan Mehmet Ceylan,
gözaltında olduğu süre içerisinde dayak, tırnak çekilmesi, aç bırakılmak, uykusuz bırakılmak ve prostat
rahatsızlığı olmasına rağmen tuvalet ihtiyacından yoksun bırakılmak gibi çeşitli işkencelere maruz kaldığı,
bunlar yetmediği gibi kendisi gibi öğretmen olan damadı da tutuklanmış. Aynı zamanda mesleklerinden
ihraç edildikleri için hiçbir gelir kaynakları kalmamıştır. Denilmiştir.
4 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rubarûk) beldesinde, 8 Eylül günü çıkan
çatışmada yaralı olarak asker ve korucular tarafından esir alınan YJA STAR gerillası Saime Avşin (Avaşin
Gabar), işkenceye maruz kaldıktan sonra tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine konuldu. Gördüğü işkence
nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olan Avşin’in, cezaevinde arkadaşlarının yardımıyla yaşamını idame
ettirebildiği öğrenildi.
6 Ekim 2016’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak'ın maillerinin Hacker grubu RedHack tarafından ele geçirmesinin ardından başlatılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve diğer 6 kişi, 12 gün boyunca Ankara
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan
Kulaçoğlu ile beraberindeki diğer 6 kişi serbest bırakıldı. Taylan Kulaçoğlu gözaltında yaşadıkları işkence
ve kötü muamele il ilgili açıklamalarda bulundu. İlk gözaltına alınan kişinin 25 yaşındaki Uğur Cihan
Okutulmuş olduğunu söyleyen Kulaçoğlu, "Redhack 1997 kurulmuş, Uğur'da 1991 doğumlu. Uğur'u 'örgüt
liderliğinden' almışlar. Yani bu duruma göre Uğur'un 6 yaşında bu örgütü kurması gerekiyor. Böyle saçma
sapan iddiaları vardı" ifadelerini kullandı. Kendisinin ikinci gün gözaltına alındığını kaydeden Kulaçoğlu,
Okutulmuş'un çok ağır işkenceden geçtiğinin savundu. "Bizimle konuşmuyordu, ilk başta anlamadık. Ama
daha sonra öğrendik ki Filistin askısı dahil bir çok işkenceden geçmiş, konuşamıyordu" diyen Kulaçoğlu,
tek kişilik hücrede 13 kişi tutulduklarını ancak birbirleriyle irtibat kurmalarının engellenmeye çalışıldığını
kaydetti. Cinsel saldırı ile tehdit edilen Kulaçoğlu; "İçeride alınan herkese yönelik korkunç bir muamele
vardı. Sadece bize değil, MHP'den alınanlar da vardı. Onlara da işkence uygulandı. Hatta dediler ki, '12
Eylül'de alındığımızda idamla yargılanıyorduk. O zaman bile daha iyiydi.' İnanın, insanın gözünün yaşına
bakmıyorlar gözaltında. Dedi.
14 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli) ilçesinde bulunan Durak Karakolu'na yönelik bombalı saldıranın
ardından 11 Ekim tarihinde Dûre, Tîse, Dêman ve Helank köylerine askerler tarafından yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 23 kişiden 22'si İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından
serbest bırakıldı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin ise hakkında kesinleşmiş bir cezanın bulunmasından
dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Serbest bırakılan 22 kişinin gözaltında tutuldukları
Jandarma Komutanlığı'nda ise yoğun işkenceden geçirildikleri otaya çıktı. Sorgulama esnasında
askerlerce yapılan işkenceden dolayı birçok yurttaşın yüz ve sırt bölgelerinde şişme ve morluklar
oluşurken, iki kişinin kemiklerinde kırılmalar olduğu hastane raporlarına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde
ise, gözaltına alınan yurttaşlardan bazıları maruz kaldıkları yoğun işkenceden dolayı konuşmakta güçlük
çektiği görüldü.
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15 Ekim 2016’da, Van’da 1 Mayıs günü Mahmut Çar'ın öldürüldüğü evde gözaltına alınıp tutuklanan Adil
Gür, Mazlum Gür, Keser Gür ile Abdi Aslan, üç’ü engelli yurttaş tahliye oldu. Evde, karakolda ve
cezaevinde yaşadıkları dehşet verici işkenceleri tek tek anlatan engelli yurttaşların vücudunda aylar
geçmesine rağmen işkencenin izleri duruyor. Aradan 6 ay geçmesiyle avukatlarının savcılığa yaptığı itiraz
sonucu tahliye edilen engelli yurttaşlar, özel harekât polislerinin evlerine baskın yaptığında kendilerinin
sorgusuz sualsiz yere yatırılarak dövüldüklerini, ağızlarına el bombaları yerleştirilerek ölümle tehdit
edildiklerini tek tek anlattı. Baskın gecesini ve yapılan işkenceleri halen unutmadığını ve işkence izlerinin
olduğunu ifade eden Keser Gür, gözleri önünde Çar'ın infaz edildiğini söyledi. Çar'ın infaz edildikten sonra
özel harekat polislerinin evde bulunan herkesi yere yatırdığını anlatan Gür, "Bizi de darp ettiler, işkence
ettiler. Yere yatırıp ağzıma el bombası koydular. Bu yüzden dişim kırıldı, el bombası ağzımdayken
üzerime çıkıp tekmelediler" dedi. Evden dövülerek çıkarıldıklarını ve işkencenin karakolda devam ettiğini
belirten Gür, aynı işkencenin cezaevinde de yerde yatırılarak sürdürdüklerini ifade etti. Cezaevi idaresi
tarafından "Tarafsızlar bölümüne" konuldukların ve siyasilerin kaldığı bölüme geçmek istemelerine rağmen
cezaevi idaresinin kendilerine, "Oraya giderseniz size zülüm ederler" diyerek tehdit edildiklerini aktaran
Gür, "Orada bizi tuvaletin önünde yerde yatırıyorlardı, işkence gibiydi. Bize ayak işlerini yaptırıyorlardı, biz
kaç defa taraflı bölüme geçmek için dilekçe yazdık ama hep olumsuz cevap aldık. Sonunda siyasi
mahpusların olduğu bölüme geçtik" diye konuştu. Baskın olduğu sırada güvercinlerinin yanında olduğunu,
silah sesleriyle eve doğru gittiğinde özel hareket polislerin evin bahçesinde kendisini döverek içeriye
götürdüğünü dile getiren Mazlum Gür (17) ise, "Eve girdiğimde babamı, annemi, amcamı yere yatırmış
dövüp, küfür ediyorlardı. Ayaklarıyla eziyorlardı. Beni de yere yatırıp aynı şekilde üzerime çıkıp beni de
ezdiler. Küfür ediyorlardı, annem zaten ayaklarından sakat. Sonra evde olan kişiyi infaz ettiler. Daha sonra
bizi evden döve döve çıkarıp TEM'e götürdüler. Orada da darp ettiler, nereye götürseler darp ediyorlardı.
Küfür ediyorlardı. Bizi çırılçıplak soyarak, darp edip küfür ettiler" diyerek, işkencenin boyutunu gözler
önüne serdi. Polislerin, Çocuk Şube'ye götürülmesi gerekirken kendisini TEM Şubesi'ne götürüldüğünü ve
işkencenin orada da devam ettiğini kaydeden Gür, polisler tarafından hazırlanan ifade tutanağının zorla
imzalattırıldığını söyledi. Polisler, savcılığa çıkarıldığında "Poliste verdiğim ifadeyi tekrarlıyorum"
dememesi halinde "Seni dışarıda öldürürüz" şeklinde tehdit edildiğini vurgulayan Gür, "Ama ben yine
savcıya yaşadığım olayı, işkenceyi anlattım. Savcı bana 'Devlet güçleri böyle bir şey yapmaz' diyerek
inanmadı. Yüzümüz kan, yara içindeydi, üstümüz hep kandı. Ama yine de işkence gördüğümüze
inanmadı" dedi. Abdi Aslan da, olayın şokunu halen atlatamadığını belirterek, şunları söyledi: "Polisler,
eve geldiklerinde hemen bizi yere atıp ellerimizi bağladılar. Üzerimize çıkıp ayaklarıyla ezdiler. Öldürmekle
tehdit ettiler. Daha sonra karakola götürüp aynısını yaptılar. Annemin göğsüne silah dayayıp, 'Eğer sesiniz
çıkarsa öldürürüm bu kadını' diyerek tehdit ettiler. Daha sonra tutuklandık, bizi cezaevinde de günlerce
yerde tuvaletin önünde yatırdılar, çok işkence ettiler."
22 Ekim 2016’da, Mersin'de 12 Ekim günü yapılan ev baskınlarında 7 kişi ile birlikte polislerce gözaltına
alınan Ercan Fırat isimli yurttaş, o günden bu yana götürüldüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde tutuluyor.
Evlerinin etrafının zırhlı araçlarla saran polislerin baskını sonrası eşinin gözaltına alındığını ve o sırada
polislerin şiddetine maruz kaldığını belirten 7 aylık hamile eşi Merve Nur Fırat, o anları "Eşim kaçmaya
çalışmadı ama onu evden çıkarana kadar o duvardan bu duvara kafasını vuruyorlardı. Eşim kendini
koruyamıyordu, silah dipçikleriyle vurdular. Gözümün önünde eşimi perişan ettiler" sözleriyle anlattı.
Eşinin darp edilmesine tanık olması nedeniyle kendisinin de baskın sonrası hastaneye kaldırıldığını ve
bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını paylaşan Fırat, polislerin eşinin yanı sıra kendisini de
gözaltına almakla tehdit ettiklerini ifade etti. Doğumun yaklaşması nedeniyle eşiyle birlikte bebekleri için
hazırlık yaptıklarını paylaşan Fırat, avukatlarının aktarımlarına göre, 12 gündür gözaltına tutulan eşine
dönük işkence emniyette de sürmüş. Ne kendisi nede diğer yakınlarının ise hiçbir şekilde o günden beri
eşiyle görüştürülmediklerini söyleyen Fırat, "Bilgi alamıyoruz. Ayağında ayakkabısı olmadan götürdüler.
Eşime yapılanlara ben adalet demem, adaletten bahsetmesinler bana. Eşime ne ekmek ne su veriliyor.
Her gün işkence yapıp, hastaneye götürüyorlar. Hayatından endişeliyim" dedi. Gözaltında tutulan Ercan
Ercan'ın babası Abdulgaffar Fırat da, oğlunun ne için gözaltına alındığını dahi bilmediklerini belirtti. Baba
Fırat, tüm yetkililere "Oğluma yapılan işkenceler son bulsun" diye çağrıda bulundu.
26 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan M.N.A.; “25 Ekim günü İstanbul Üniversitesi önünde
uzaklaştırmalara karşı yaptığımız eylem esnasında gözaltına alındık. Beyazıt karakolu önüne gelince
güvenlik şubeden başka bir ekip sağlık kontrolü için bizi aldı, araçta yüzümüze, kafamıza vurup küfür ve

167

hakaret ettiler. Ölüm tehdidi dahil fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Sağlık kontrolü sonrası tekme
tokat ve tacize cinsiyetçi küfürlere hakaretlere maruz kaldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan B.B.; “25 Ekim günü İstanbul Üniversitesi önünde
uzaklaştırmalara karşı yaptığımız eylem esnasında gözaltına alındık. Beyazıt karakolu önüne gelince
güvenlik şubeden başka bir ekip sağlık kontrolü için bizi aldı, araçta yüzümüze, kafamıza vurup küfür ve
hakaret ettiler. Ölüm tehdidi dahil fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Sağlık kontrolü sonrası tekme
tokat ve tacize cinsiyetçi küfürlere hakaretlere maruz kaldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
30 Ekim 2016’da, basın ve yayın organlarına konuşan Newroz Reşitoğlu; “26 Ekim’de demokratik hakkımı
kullanmak üzere belediyenin önüne geldim” diye anlatmaya başlıyor.“Belediye başkanlarımız gözaltına
alınmıştı. Bunu protesto etmek için ben de demokratik hakkımı kullanarak belediyenin önüne geldim. DBP
Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel belediye binasındaydı. Binadan çıkınca konuşma yapmak istedi. Bu
sırada polis müdahale etti. Tuncel’in yanında HDP’li milletvekili Sibel Yiğitalp ve başka partililer de vardı.
TOMA’dan su sıkılınca bir halka olduk onlarla. TOMA’nın suyu bitti, gitti. Başka bir TOMA geldi, o da su
sıktı. Su kesilince Sebahat Tuncel polislere yönelik sert konuşmalar yapıyordu, ‘Bu yaptıklarınız için
yargılanacaksınız’ diyordu. Bu arada polisler bizim gruba saldırdı. Copla vurmaya başladılar. Beni gruptan
ayırdılar. Copla, tekmeyle dövdüler beni. Sol ayağıma da darbe alıyordum, ‘Vurmayın, ayağım sakat’
dedim, ama daha çok vurdular. Beni yere yatırıp ters kelepçe taktılar. Daha önce trafik kazasında kırılan
ve platin takılan ayağımın üstüne bastılar, copla vurdular. ‘Bizden hatıra kalsın’ dediler.” Ardından polis
otobüsüne götürmüşler Newroz Reşitoğlu’nu. Sürükleyerek, döverek… Otobüste, aralarında kadınların da
olduğu 7 kişi daha var gözaltına alınan. Yaklaşık 40 dakika otobüsün içinde beklemişler. “Ayağım çok
kötüydü” diyen Reşitoğlu, otobüste yaşadıklarını da anlattı:“Acıya dayanamıyordum. Başımı otobüsün
camına vurmaya başladım. Gözaltına alınan kadınlar beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Otobüsün önünde
oturan polis, ‘Bırakın kırsın camı, bir tarafını kesip öldürsün kendini’ diyordu. Sonra devlet hastanesine
götürdüler bizi. Ellerimiz kelepçeliyken muayene etti bizi doktor. İçeride polisler vardı ve doktorlar da buna
itiraz edemiyordu. Doktorlar da korkuyor tabii, açığa alınabilirler, ihraç edilebilirler.”Newroz Reşitoğlu, bir
gün sonra bir daha getiriliyor hastaneye. Ayağı alçıya alınıyor bu sefer. Ağrıları dindirecek ilaçlar yazıyor
doktor. Bu ilaçların gözaltında tutulduğu 7 gün boyunca kendisine ulaştırılmadığını, ilaç reçetesinin
ailesine verilmediğini anlatıyor. Ayağının acısına dayanamadığı zamanlar olmuş, gözlerinden yaşlar
gelmiş ve zayıflık gösterdiğini düşünüp kendine çok kızmış. Ayağının acısına bir süre sonra tuvalete
gidememe sancısı da eklenmiş. Gözaltında tutulduğu spor salonunda yaşadıklarını da şöyle anlattı, “Spor
salonunda polise ifade vermek için bekleyen 150 kişi vardık. Belediyenin önünden gözaltına alınanların
hepsinde darbe izleri vardı. Birinin kolunda çıkık vardı, bir başkasının ayağı incinmişti mesela. Ama en
kötü durumda olan bendim. Ayağım kırıktı ve alaturka olduğu için tuvaleti kullanamıyordum. Bu yüzden iki
gün bir şey yemedim. Ama karnıma sancılar girmeye başladı. Tuvalete gitmek tam bir işkence oldu benim
için. Çünkü 100 metreden fazla yürümem, bir üst kata çıkmam ve alaturka tuvaleti kullanmam gerekiyordu.
Benimle birlikte gözaltında olan arkadaşlar bir çözüm aradılar ve plastik sandalyelerden birinin oturma
yerini kesip kullanabileceğimi söylediler. Tabi bunun için polisten izin almamız gerekiyordu. Önce itiraz
ettiler, ‘devletin demirbaş malına zarar veremeyiz’ diye. Arkadaşların kendilerinin bir plastik sandalye
alabilecekleri yönünde önerisi oldu. ‘Yoksa biz de yemek yemeyeceğiz’ dediler. Böyle kararlı davranınca
izin verdiler.” Kırık ayağıyla 7 gün gözaltında kaldıktan sonra polise ifade verebilmiş Newroz Reşitoğlu.
Dediğine göre 8 sayfalık bir ifadeden sonra savcılığa çıkmadan serbest bırakılmış. Şimdi bir yandan tedavi
oluyor, bir yandan polis ifadesinin savcılığa gitmesini ve hakkında açılacak olası bir davayı bekliyor. (Vecdi
Erbay verbay@gazeteduvar.com.tr)
4 Kasım 2016 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan M.G.; “1 Kasım günü saat 13.00’te 1 aylık
uzaklaştırma cezası alan arkadaşımız Buse Bayram için İ.Ü ana kapısı önünde basın açıklamasın
yapacaktık. Açıklama başlamadan darp edilerek gözaltına alındık. Yerlerde sürüklediler ters kelepçe, araç
içinde sürekli darp edildik, polisler tarafından ölümle tehdit edildik.” Dedi. (İHD İstanbul)
5 Kasım 2016’da HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde
eylem yapmak isteyen gruba saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişinin gözaltında işkence
gördüğü, Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun omurgasının kırılması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve
burada sedyeye kelepçelenerek tedavi edildiği öğrenildi.
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7 Kasım 2016’da, İzmir'de 4 Kasım günü HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen
Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için Alsancak'ta basın açıklaması
düzenlemek isteyen Emek ve Demokrasi Güçleri'ne polisin saldırısı sonucunda 58 kişi gözaltına alınmıştı.
Darp edilerek gözaltına alınan 58 kişi, 2 gün emniyette bekletilmelerinin ardından savcılığın talimatı ile
serbest bırakılırken, darp edilerek gözaltına alınan çok sayıda kişinin emniyette de işkenceye maruz
kaldığı ortaya çıktı.
8 Kasım 2016’da, Batman'da 5 Kasım’da Koçerler Mahallesi'nde (Bağlar) aralarında HDP Eş Genel
Başkanlarının da bulunduğu vekillerin tutuklanmasına, halk sokaklara çıkarak tepki gösterdi. Mahalleye
giren polis, halka gerçek mermilerle saldırdı. Bu esnada mahallede bulunan bir internet kafenin önünde
duran B.A. (16) ve C. A. (16) adlı iki çocuk, polis saldırısında korunmak için koşmaya başladı. Bu esnada
polis tarafından darp edilen gözaltına alınan çocuklar, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuklar
daha sonra oradan da Batman Çocuk Şubesi’ne ve Merkez Karakol'a götürüldü. Karakolda, 1 gece
gözaltında tutulan ve aileleriyle görüştürülmeyen çocuklara işkence yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki
işlemleri ardından savcılığa sevk edilen çocuklar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bırakılan çocukların vücudunda darp izlerine rastlanıldı. Oğlunun
gerekçesiz bir şekilde gözaltına alındığını ve gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten Ğezal A. (54),
“Oğlum ve arkadaşı internet kafedeydi. Mahallede çıkan olaylardan dolayı polis insanlara saldırıp, biber
gazı sıktı. Oğlum ve kuzeni polislerin saldırısından korunmak için koşmaya başladılar. Polisler de
peşlerine düşüp onları darp ederek zorla emniyete götürdü. Oğlumun darp edilerek gözaltına alındığını
mahalledekilerden öğrendik. Oğlumun ayak, bel ve omzundan da darp izleri var. Ayağından yaralandığı
içinde sekerek yürüyor. Onların hiçbir suçu yok” dedi. Ayrıca B. A.'nın okul arkadaşları da karakolda
gördüğü işkenceden dolayı arkadaşlarının sekerek yürüdüğünü kaydetti.
9 Kasım 2016’da, Bursa'da 7 Kasım Pazartesi günü vekillerin tutuklanmasını protesto eden eylemden
sonra gözaltına alınan HDP PM Üyesi Nadiye Gürbüz, gözaltında "İnce arama"ya maruz bırakıldığını,
arama sırasında elle tacize maruz kaldığını söyledi. Gürbüz, yaşadığı tacizi, sağlık raporu için gelen
doktora da anlattı, tutanak altına aldırttı.
9 Kasım 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan O.C.K.; “6 Kasım günü Kadıköy’de arkadaşlarım ile
buluşmaya gittiğim esnada şiddet ve darp uygulanarak polislerce yunus aracına bindirilerek gözaltına
alındım. Gözaltında hakaret kötü muamele tehdit avukat görüşünün polislerce basılması avukatlarının
dışarı atılması ve yanımdakilerle ölüm tehdidi yapılarak, fiziki işkenceye maruz kaldık. Daha sonra polis
için çalışmam karşılığında para teklif edildi işbirliği yapmazsam ailemin de zarar göreceği tehditleri ile
bırakıldıktan sonra evin önünde bu kez bir araçtan inen adını Hakan olarak belirten kişi tarafından
alıkonuldum aynı şiddet ve baskıya bu kişi tarafından da maruz bırakıldım.” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Kasım 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) Mersin
şubeleri, Türkiye'de uygulanan hukuksuzluklar ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde artan işkencelere dikkat
çekmek için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Hoşyar Sarıyıldız Avukatların mesleklerini
icra edemez hale getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, gözaltına alınanların işkence edildiğine dikkat
çekti: "En son Mersin Barosuna üye avukat Ali Bozan gözaltında bulunan iki müvekkilinin işkence
edildiğini öğrenmiştir. Aynı müvekkiller avukat Bozan hakkında polislerin ‘yakında onu da Demirtaş gibi
hapse göndereceğiz’ dediğini ve küfür ettiklerini ifade etmiştir" diye konuştu.
10 Kasım 2016’da, İstanbul Üsküdar’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve Eş Genel
Başkanlarının tutuklanması protesto ettikleri için işçi tulumları ile gözaltına alınan 5 inşaat işçisi tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınırken
küfür ve hakarete maruz kaldığını ifade eden işçiler gözaltında da kötü muameleye tabi tutulduklarını
kendilerine zorla istiklal marşını okuma dayatıldığını anlattılar.
11 Kasım 2016’da, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 Kasım tarihinde sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı ev
baskınları ile 3'ü kadın olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltı gerekçeleri avukatlarına ve öğrencilerine aktarılmazken, gözaltındaki kadınların polisler ve sağlık
ekipleri tarafından taciz ve saldırılara maruz kaldığı belirtildi. Gözaltına alınan Elçin Aydın, Bermal Eken,
Gülbahar Yıldız, Bayram Elma, Rohat Mucda, Yunus Cengiz, M. Ali Küçükzibek, Ramazan Meşe, Murat
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Baran ve Serhat Demir uzun bir süre avukatları ve aileleri ile görüştürülmedi. Günler sonra gerçekleşen
avukat görüşü ise video ve ses kaydı altına alındı. Kardeşi Elçin Aydın ile görüştürülmeyen Ronya Emel
Aydın, kardeşini kamera ile izlediğini belirtti. Gözaltına alınan 3 kadının aynı nezarethanede tutulduğunu
belirten Ronya Aydın, kadınların yere serilen bir battaniye üzerinde tutulduklarını ve kadınların sağlık
koşullarının iyi görünmediğini belirtti. Kadınların polislerce küfür ve hakarete maruz kaldığını ifade eden
Ronya Emel Aydın, kardeşinin avukatından yine kadınlardan birinin sinir krizi geçirmesi nedeniyle
nezarethaneye gelen sağlık ekipleri tarafından yine hakarete maruz kaldıklarını öğrendiğini aktardı.
24 Kasım 2016’da Ankara’da İhraç edilen ve Yüksel caddesinde eylem yapan Akademisyen Nuriye
Gülmen’e destek vermek amacıyla bulunan Veli Saçılık, Mahmut Konuk ve 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltında işkence gören Veli Saçılık, "Yüzüme yumruklarla vurmaya başladılar. Sürüklediler. Cinsel
organıma vurdular. İşkence gördüm. Çok kötü durumdayız. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.
29 Kasım 2016’da, Van’ın Erciş ilçesinde 17 Kasım tarihinde gözaltına alınan 37 kişi savcılık işlemlerinin
bitmesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Erciş adliyesinde mahkemeye çıkarılan 37 kişiden altısı
denetim şartı ile serbest bırakılırken, diğer 31 kişi ise “örgüte üyeliği ve yardım ve yataklık” gerekçesi ile
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gizli tanık beyanları ile alınan 37 kişinin işkenceye maruz kaldıkları
belirtildi.
1 Aralık 2016’da, Ankara katliamı öncesi sosyal medyada bombanın patlayacağına dair yapılan
paylaşımın sahibi olduğu iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan, tutuklanan ve işkencelerden geçirilen
Gazeteci Mehmet Serhat Polatsoy’un Ankara Garı katliam iddianamesine tanık olarak eklendiği ortaya
çıktı.
6 Aralık 2016’da Bir çatışma sonrası asker ve korucuların “işkencesine” maruz kaldığı sosyal medya
üzerinden paylaşılan Saime Afşin’in tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanlar
tarafından işkence edildiği iddia edildi. Afşin’in yaralı bacağının 2 yerinden kırıldığı da belirtildi.
7 Aralık 2016’da Dersim-Erzincan yolu arasında 20 Ekim'de girilen çatışmada ağır yaralanan Hamdullah
Zengin, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde ölüme terk edildiği öğrenildi. Girilen çatışmada sol kolundan
ve sağ bacağından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Zengin, yaralı olmasına rağmen işkenceden geçirildi.
Ailesinden alınan bilgiye göre, gözaltında baygın halde saatlerce işkenceden geçen Zengin, ardından
Giresun'a götürülerek burada da işkenceye maruz kaldı. Giresun’da yaşanan olaylarla ilgisinin olup
olmadığının araştırılmasıyla Erzincan Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından tutuklanarak T Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
15 Aralık 2016’da Adana'da HDP il ve ilçe eşbaşkanlarıyla birlikte gözaltına alınan Adana Barosu Cezaevi
Komisyonu Başkanı Av. Tugay Bek'in, ters kelepçeyi kabul etmediği için polislerce darp edildiği öğrenildi.
Avukatlardan edinilen bilgilere göre sağlık kontrolü için dün gece Adli Tıp'a götürülen Bek'in çıkışta ters
kelepçeye tepki gösterdiği için polislerce darp edildiği ve doktorun yanına giderek darbeyi belgeledigi
aktarıldı. Avukatlar, Bek'in bu kez yere yatırılıp ters kelepçelenerek darp edildiği ve vücudunun farklı
yerlerinde darp izi olduğu belirtildi.
16 Aralık 2016’da derneğimize gelerek başvuru yapan V.A.; “12 Aralık günü Gazi mahallesi son durakta
çay ocağında polislerce kimlik kontrolü sonrasında polis merkezine götürüldüm. Götürülme esnasında
hakaret, tehdit ve darp edildim. Karakolda telefonumun içerisinde bulunan bir mesaj içeriği nedeniyle, “biz
sana zılgıtı göstereceğiz.” Deyip sürünmemi istediler. Karakol bahçesinde bir çok yüzü maskeli özel
harekat polisi ve diğer polisler ellerindeki silahların dipçikleriyle her tarafıma vurdular. Darp raporu alıp
GOP savcılığında suç duyurusunda bulundum.” Dedi. (İHD İstanbul)
20 Aralık 2016’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
Genel Merkez Yöneticisi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik ile beraberindeki 26 kişi
“Örgüt propagandası” iddiası ile tutuklandı. Timtik, 15 Aralık’ta Büyükçekmece Kuruçeşme Cem Evi’nde
bir müvekkilinin ailesinin verdiği taziye yemeğine yapılan polis saldırısında gözaltına alınmıştı. Gözaltına
alınan Timtik, Esenyurt Polis Karakolu'da işkenceye maruz kaldığı belirtilmiş ve gözaltına alındığı sırada
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saçlarından tutularak sürüklenmişti. Ayrıca Timtik’e polisin hedef alarak yüzüne plastik mermi sıktığı ve
gözaltı aracına bindirildikten sonra yüzünün yumruklandığını paylaşmıştı.
24 Aralık 2016’da, 17 Kasım gecesi Erciş’te, yaşadığı evin asker ve polislerce ateşe verilmesi sonucu
Hediye Ataman’ın yaşamını yitirmesi sonrası gözaltına alınan Halit Ataman’ın, maruz kaldığı darp sonucu
beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
12.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele
26 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Ağrı ili Diyadin ilçesi, Taşkesan köyünün Ket mezrasında
korucu olan Ahmet Aktaş (40), 19 yaşındaki bir kadını silah zoruyla bir hafta boyunca alıkoydu. Evli olan
Aktaş, Iğdır’da silah zoruyla alıkoyduğu kadını, kendisi gibi korucu olan kuzeni Ercan Aktaş’ın evine
getirerek, cinsel saldırıda bulundu. Korucuların kadını tuttukları odada telefonlarını unutması üzerine
kadın, korucuların odada unuttuğu telefonla jandarmayı aradı. Kadının bulunduğu eve yapılan baskında,
Ahmet ve Ercan Aktaş gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 korucu, tutuklandı. Tutuklanan korucuların aynı zamanda
silahlarına da el konuldu. Yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, alıkonulan kadın ise sığınma
evine gönderildi.
14 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Kulp ilçesi köylerinde yaşayan yurttaşlar korucuların keyfi şikayetleri
nedeniyle sık sık karakola çağrılıp tehdit edildikleri iddia edildi. "Kulp'da olan ve olacak olaylardan sizler
sorumlusunuz" diye tehdit edilen köylüler, başlarına gelecek her türlü durumdan korucuların sorumlu
olacağını dile getirdi. Kulp Demokratik Bölgeler Partisi'nde (DBP) yöneticilik yapan Halil Taş, Nesreddin
Ege ve 12 köylü, korucuların Hamzalı Karakolu'na yaptığı asılsız şikayetler nedeniyle sık sık ifadeye
çağrılarak tehdit edildiklerini belirtti.
10 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Solucan, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Lice Dibek köyünde oturuyorum. Lice ve çevresinde meydana gelen operasyonda
köyümüze gelen askerler ve korucular beni darp ettiler. Tarafımdan yapılan aramada herhangi bir şey
yoktu. Tam tutanak tutulacaktı korucu Ahmet diye biri elindeki çantayı bıraktı ve işte PKK’nin bombaları
dediler. Bizim evde öyle bir şey yoktu. Çantayı evimize korucu Ahmet bıraktı. Askerler ve korucular asker
elbisesi giymişlerdi. Binlerce asker köye girdiler. Bize hakaret ettiler. Ev aramasında bir şey bulamadığına
dair tutanak bile imzaladık. Eşim ve kızımın hiç böyle işlerle alakası yok. Suçsuzdurlar. Biz köyde
hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bize yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
6 Ekim 2016’da, 3 Ekim günü Bingül’ün merkeze bağlı Çilkonî köyündeki yapılan bir düğüne gelen Gîlbe
köyü korucuların, düğünde parmakları ile bozkurt işareti yapması üzerine diğer köylülerin de zafer işareti
yapması üzerine aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Edinilen bilgiler çerçevesinde olayın devamında;
Tartışma düğün sahiplerinin araya girmesi ile sona ererken, koruculardan biri "Ben bu düğünü dağıtırım,
kan dökerim" şeklinde tehditlerde bulundu. Ertesi gün ise gün düğünde korucularla tartışan Ömer Faruk
Günay adlı yurttaş, çalıştığı inşaata giderken korucular tarafından bir araca bindirilerek alıkonuldu.
Kendisine işkence yaptığını söylediği korucuların ellerinden bir fırsatını bularak kaçmayı başaran Günay,
başından geçen olayı şu sözlerle anlattı: "İnşaata giderken saat 08.00 civarında 4-5 kişi, inşaatın önünde
beni almaya çalıştılar. Polis olduklarını söyleyince ben kimlik istedim. Sonra beni zorla arabaya atıp,
Kurudere bölgesine götürüp işkence yaptılar. Tekme ve yumruklarla darp edildim. İçlerinden birisi 'Biz
Gilbeli korucularıyız adamı böyle yaparız' dedi. Ben de ondan sonra bir tekme sallayıp kaçmaya başladım.
Birisi bıçak sallayıp gömleğimi, ceketimi ve bedenimi çizdi. Ellerinden zor kurtuldum. Eve gittim. Korkudan
ilk gün aileme bir şey söylemedim. Sonraki gün aileme durumu anlattım. O koruculardan birinin yanına
gittik. Babama, 'Biz yapmadık' dediler. Ben de 'Beni döven sendin, gördüm' dedim. Akşam çok
rahatsızlandım. Ayağım, bedenim çok ağrıyordu, hastaneye gittik. Darp raporu aldım. Karakola giderek
şikayette bulunduk." Şikayette bulunmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen haklarında hiçbir işlem
yapılmayan korucuların henüz ifadelerinin dahi alınmadığını söyleyen Günay, şayet mağdur olan kendileri
değil de korucular olmuş olsaydı, mutlaka hemen olayın gerçekleştiği akşam ifadelerinin alınıp, şimdiye
değin mutlaka cezalandırılmış olacaklarını söyleyerek koruculara dokunulmamasına isyan etti.
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19 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da operasyondan dönen korucuların içinde bulunduğu minibüse dönük Kulp
karayolunda düzenlenen saldırıda 2 korucunun ölmesi, 1 uzman çavuş ve 3 korucunun ise yaralanmasının
ardından yolu kapatan asker ve korucular, halka saldırdı. Elektrik sayaçlarını okumak için Bawerdê
(Üçdamlalar) köyünün Xencer mezrasına giden DEDAŞ çalışanları Erdal Bayhan ve Ahmet Kozan,
korucular tarafından darp edildi. Yaralanan DEDAŞ çalışanları Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracı ile
bölgeden geçerken durdurulan Sernis (Damar) Mahallesi Muhtarı R.E. de yine korucular tarafından darp
edildi. Maruz kaldığı darp sonucu kolu kırıldığı öğrenilen muhtarın hastaneye götürülmesine de
korucularca izin verilmediği öğrenildi. Sabah saatlerinde evinin önünde korucular tarafından saldırıya
uğrayan Kerim Perçin ise, silah dipçiği ile kafasına aldığı darbe nedeniyle travma geçirdi. Perçin,
sonrasında kaldırıldığı Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Korucular
tarafından evinin basıldığını ve çocuklarıyla birlikte tehdit edildiğini söyleyen R.E, sonrasında yaşananları
şöyle anlattı: "Dışarı çıktık. Korucular konuşmama dahi izin vermeden başıma silah dipçikleriyle vurdular
ve 'Hepinizi öldüreceğiz. Kardeşim arabanın içinde yanarak öldü. Siz onları evinizde barındırıyorsunuz,
onları koruyorsunuz. Kardeşimin intikamını sizden alacağım. 80 silah almışız Sernis, Hezmaz ve Şeğan
köylerindeki herkesi öldüreceğiz' diye tehditler savurdu."
12.3. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele

6 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, Azadiya Welat gazetesi çalışanı Şahin Ceyran’ın, polislerin işkence ve kötü
muamelesine maruz kaldığı iddia edildi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde
gazete dağıtımını tamamlayan ve Evren Sanayi TOKİ konutlarından motosikleti ile çıkan Ceyran, polis
tarafından durduruldu. Burada, Ceyran kendisine zorla içirilmeye çalışılan maddeyi içmeyerek kaçmaya
başladı. Ceyran'ı yakalayan 4 polisten 2'si, ağzını açarak pet şişe içerisinde akışkan, ekşi ve tuzlu olan bir
maddeyi Ceyran'a zorla içirdi. Daha sonra polisler, araca aldıkları Ceyran'ı bir süre darp ederek gezdirdi.
Polisler daha sonra, TOKİ inişinde bulunan ormanlık alandaki metruk bir binanın altına sürükledikleri
Ceyran'ı, burada bıraktı. Kendine geldikten sonra yakınlarını arayan Ceyran, Balıklıgöl Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
8 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mahmut Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “08.01.2016’da,
sokağa çıkma yasağının olduğu Diyarbakır / Sur ilçesi Melikahmet caddesinde silah almak için bir kişi ile
buluştum. Silah (tabanca) aldım ve karşılığında para ödedim. Sonra eve dönmek üzere dolmuş durağına
doğru yürümeye başladığım esnada polislerin bana doğru hareketlendiğini gördüm. Üzerimde silah olduğu
için tedirgin oldum ve bir caminin avlusuna sığındım. Polisler orada beni yakalayıp ağır bir şekilde
dövdüler. Kafama, yüzüme, sırtıma ve her yerime silah dipçiği ve tekmelerle vurdular. Polislerden biri
silahın namlusunu makatıma sokmaya çalıştı. Pantolonum delindi ve makatımın yan kısımları kesildi ve
sonrasın da kanamaya başladı. Kendimden geçmiş bir halde hastaneye kaldırılmışım. Bana işkence
yapan, makatıma silah sokan polislerden şikâyetçiyim ve cezalandırılmalarını istiyorum. Bu konuda gerekli
hukuki işlemler başlatmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
11 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasaklarının olduğu Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerine gitmek için çeşitli
kentlerden yola çıkan gruplar Siirt’te polisler tarafından durduruldu. Araçların geçişine izin vermeyen
polislerden yaklaşık 20’sinin adı öğrenilemeyen bir erkeği dakikalarca darp ederek gözaltına aldığı
kameralar tarafından kaydedildi.
12 Ocak 2016’da İstanbul’da gözaltına alınan müvekkilleri ile görüşmek için Sultanbeyli Emniyet
Müdürlüğü’ne giden Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi üyesi avukatlar Ahmet Özcan
ve Güneş Yağcı, müvekkilleriyle görüştürülmemelerine itiraz ettikleri sırada polisler tarafından darp
edildiler.
20 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaşamını yitiren
yurttaşların cenazelerini ve yaralıları aldıkları sırada, güvenlik güçleri tarafından sivil bir grubun üzerine
ateş açıldı. Saldırıda 2 yurttaş yaşamını yitirmiş, aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin'in de
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bulunduğu 12 yurttaş ise ağır yaralanmıştı. Sol ayağından yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alınan Tekin, saldırı sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben kitlenin orta kısmında bir
yerlerde bulunuyordum. Çekimimi oradan alıyordum. Cenazeleri alıp Nusaybin Yolu'na çıktıktan sonra hiç
uyarı yapılmadan kitle üzerine tank ve zırhlı araçlardan ateş açılmaya başlandı. Herkes bir yerlere
kaçmaya çalıştı. Bende o sırada kaçmaya çalıştım. Ancak daha sonra vurulduğumu hissettim ve yere
yığıldım. Sürünerek bir dükkanın içine girmeye çalıştım. Orada birkaç yaralı daha vardı. Ama silah
seslerinden hala ateş açılmaya devam edildiğini duyabiliyorduk. Daha sonra ambulansı çağırdılar.
Belediyeye ait ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Beni ambulansa aldıkları sırada kendilerine basın
mensubu olduğumu belirtmeme rağmen polisler tarafından dövülüyorduk. Orda bulunan tüm yaralıları
sürükleyerek ambulansa alıyorlardı. Sürüklerken de tekmeliyorlardı. Sağlıkçıları bile tekmeliyorlardı.
Hakaretler ediyorlardı. Basın mensubuyum dedikten sonra bir tarafa bıraktılar. Ama diğer yaralıları
dövmeye devam ediyorlardı. Bazıları orada yaşamını yitirmiş olabilir. Bilmiyorum."
26 Ocak 2016’da Balıkesir’de zorunlu askerlik hizmetini yapan Kars’ın Kağızman İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı
Ersin Aras’ın (30) kışlada gördüğü işkence ve kötü muamele uygulamaları sonucu zatürre olduğu ve
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. İddialara göre ailesiyle görüşmelerinde sık sık
cezalandırıldığını ifade eden Ersin Aras, “hava değişimi için numara yaptığı” gerekçesiyle soğukta
bekletildiğini anlattı. Bir süre sonra öksürük ve ağır halsizlik şikâyetiyle Balıkesir Devlet Hastanesi’ne
kaldırılan Ersin Aras’ın yakalandığı zatürre hastalığının tüm akciğerini kapladığı ve bunun kalbini de
etkilediği ve tedavi için gecikildiği ortaya çıktı. Teşhisin konmasından sonra “çürük” raporu verilerek
askerlikle ilişkisi kesilen Ersin Aras kalp nakli için beklediği ve tedavi gördüğü Ankara’daki Yüksek İhtisas
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da, Van'da bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdurdukları iki genci darp eden polisler,
gençlerden birini 'Senin kafana sıkarız p…' diyerek tehdit etti. Gözaltına alınan gençlerin şiddete maruz
kaldığı o anlar DİHA kameralarına yakalandı. Gençleri bir süre sokak ortasında elleri kelepçeli bir şekilde
bekleten polisler, daha sonra ekip otosuna bindirdikleri gençleri emniyete götürdü.
6 Şubat 2016’da, İHD Van şubemize başvuran Adalet Yeşilırmak, Başkale Asıngıran mahallesindeki evine
güvenlik güçleri tarafından baskın yapıldığını ve kapıyı geç açtığı gerekçesiyle darp edildiğini belirtti.
7 Şubat 2016’da, Şırnak ilinde, Bahçelievler, Dicle ve Yenimahalle’de çıkan olaylar ile ilgili haber takibinde
bulunan JİNHA muhabirleri Dilan Karamanoğlu ve Aysel Işık, 5 yaralının getirildiği bilgisi üzerine gittikleri
Şırnak Devlet Hastanesi'nde, maskeli özel harekat timlerinin saldırısına maruz kaldı. Özel harekat timleri,
morg kapısında bekleyen Dilan Karamanoğlu'na tekmelerle saldırdı. Bu saldırının ardından Aysel Işık ile
birlikte hastanenin Acil Servis bölümüne geçen gazetecilerin üzerine hedef gözetilerek ateş açıldığı ileri
sürüldü.
11 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Rosangela
Miccoli, Licia Fucina isimli İtalyan gazeteciler, polis arama noktasında uzun süre bekletildikten sonra darp
edilerek gözaltına alındı.
13 Şubat 2016’da, Van ilinde, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz gelişi nedeniyle havalimanında yer
kalmadığı gerekçe gösterilerek, limana alınmayan HDP Van Milletvekili Adem Geveri duruma tepki
göstermek için oturma eylemi yaptı. Bu sırada yanından geçen Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki bir aracın
önünü kesen Geveri, polisler tarafından darp edilerek, yerlerde sürüklendi.
16 Şubat 2016’da, Van ilinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde bulunan Bayırlı Sokak’ta bir eve polis tarafından
baskın düzenlendi. Baskında, Hamza Bor isimli yurttaş polis işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Baskın
yapan polislerin arama kararı olmadan evine girdiğini, yüzü maskeli 5 polisin kendisini yere yatırdığını ve
kafasına silah dayadığını söyleyen Bor yaşadıklarını şöyle anlattı: “İşkence yapan polislerden biri amirine,
“Kafasına sıkayım gitsin” dedi. Mutfakta dakikalarca süren işkencenin ardından beni gözaltına aldılar ve
yol boyunca tehditler savurdular.” Anne Zarife Bor ise, kafalarına silah doğrultan polislerin kendilerine
hakaretler savurduğunu söyledi. Polislerin, ağabeyi darp edilirken müdahale etmek isteyen kızına da
saldırdığını söyleyen anne Bor, şunları anlattı: “Kızım, ‘Bırakın abimi’ diye bağırdığı anda bir özel harekat
timi boğazından tutup beton zemin üzerine attı. Kızımın vücudunda darp izleri oluştu.”
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27 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, protesto gösterisi sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu
yaşamını Abdullah Yılmaz'ın cenazesinin götürüldüğü hastaneye giden polis, Yılmaz aile üyeleri Şahin,
Saddam, Ferit ve Şirin Yılmaz'ı tartaklayarak gözaltına aldı.
29 Şubat 2016’da, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar Köyü’ne zırhlı araçlarla asker ve polisler
tarafından baskın düzenlendi. Baskınlar esnasında köylülere hakaretlerde bulunup, silah dipçikleri ile darp
eden polis ve askerler, evlerin kapı ve pencerelerin kırdı. Evlerde yapılan aramaların ardından köyden
ayrılan polis ve askerler, 2 gencin kimliğine de el koydu. Kimliklerin daha sonra Kısıklı Jandarma
Karakolu'ndan alınabilineceği belirtildi.
29 Şubat 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis araçlarının bekletildiği Eczaneler
Sokağı'nda, sokakta geçen 2 gence "Yere yatın, yere yatın" diye bağıran özel timleri, gençleri yerde
yüzükoyun kelepçeledikten sonra hakaretlerde bulunarak gözaltına aldı.
1 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesi, Lalebey Mahallesi Melik Ahmet Caddesi Lale Sokak'ta
esnaflık yapan M.Ö., Ford Ranger tipi zırhlı araçtan inen özel hareket polisleri tarafından darp edildi. M.Ö.,
şunları anlattı: “ Polisler bana ‘Ne bakıyorsun" dedikten sonra araçtan indi. Silah dipçikleriyle darp etti.
Kafamı duvara vurdular.”
2 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gündür devam eden ve gündüz saatleri ile süresi daraltılan
sokağa çıkma yasağı sırasında, Kobanê Caddesi'nde evine gitmeye çalışan İHD Cizre Temsilcisi Avukat
Filiz Ölmez, önü zırhlı araç ile kesildikten sonra polis tarafından darp edildi. Ölmez, yerde sürüklenerek
zorla arca bindirildi. Ölmez'e araç içinde şiddet uygulayan polis, daha sonra Ölmez'i araç hareket halinde
iken dışarı attı. Maruz kaldığı polis şiddeti ile ilgili konuşan Ölmez, polislere avukat kimliğini göstermesine
rağmen hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti. Darp raporu alan Ölmez, Cizre Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
4 Mart 2016’da, Hakkari ilinde, Bağlar Mahallesi'nde Musa Akar isimli yurttaşın evine polis tarafından
düzenlenen baskın sırasında, alt katta kiracı olarak ikamet eden Lokman Öztürk (43) isimli yurttaşın evi
izinsiz arandı. Baskın sırasında kapıları kıran polisin evine çamurlu ayakkabılarıyla girdiğini söyleyen
Lokman Öztürk, olay ile ilgili şunları anlattı: "Bizim üst katta ki evi aramaya gelen özel hareket polisi bizim
evi de bastı. Defalarca kimin evine geldiklerini sorduğumda, bana cevap vermeden, evde bulunan ve
çoğunluğu hasta olan aileme saldırdılar. Hepimizi darp ettiler. G3 silahının ucuyla gözümün üzerine
vurdular. Gördüğünüz gibi gözümün üzeri çok şişmiş. Silahlarla koluma vurdular. Bizler artık bu zülüm
karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz. Haksız yere evimizi basıp bizi darp
ettiler."
7 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Tubay Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Bundan 2,5 ay önce
Sur’da yasağın başlamasıyla evimi terk etmek zorunda kaldım. Evden çıkarken 11 yaşındaki oğlum Kadir
Şahin’in evde kaldığını bilmeden bir kızımla beraber oradan çıktım. Belediyenin desteğiyle şuan
kiraladığım evde kalıyorum. Evden çıkarken oğlum benden su istedi. Bende o anda ufak-tefek eşyalarımı
topluyordum. Oğluma su getirdim ama oğlumun olmadığını gördüm. Bende eşyamı ve kızımı alıp gittim.
Sonradan oğlumun Sur’da kaldığını anladım, geri döndüm ama güvenlik güçleri bana izin vermediler.
Yaklaşık 13 gün önce Amed haberin yayınladığı videodan ve TV’den oğlumun birkaç çocukla birlikte bir
bayanın evinde oğlumu tedavi ediyordu. Güvenlik güçlerinin attığı havan topuyla, başından, omzundan ve
bileğinden yaralanmıştı. Ben çarşı karakoluna bir ay sonra kayıp ilanı vermiştim. Bu haberden sonra
Valiliğe gittim. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Onlara haber videosunu gösterdim, inandılar. Çarşı
karakoluna ve oradan terörle mücadeleye götürdüler. Benim çocuğumun yaralarını saran kadından
şikâyetçi olmamı istediler. Ben olmuyorum, dedim. Bana korkuyor musun dediler, ben korkmuyorum ve o
kadını tanımadığımı söyledim. Çocuğum hakkında bana bilgi vermediler. Ben kendi imkânlarımla oğlumun
Fakülte Yolu Üzerindeki Yuvada Olduğunu Öğrendim Oğlumu görmeye gittim. Oğlum askerlerin bizi
Sur’dan alırken kafamıza vura vura götürdüklerini söyledi. Ve o anda oğlum yaralanmış. Sonra Savcıya
geldim. Onunla (Kenan Karaca) ile görüştüm. Bana “o kadın hakkında şikâyetçi olmayan kadın sen misin”
dedi. Bana davacı olmamı istedi. Bende olmadım. Savcıda benim hakkımda dava açacaklarını söyledi.
Oğlumu da şikâyetçi olmadığım için bırakmayacaklarını söylediler. Ben şuan çok mağdurum. Oğlum daha
174

11 yaşında ve bana ihtiyacı var. Babası cezaevindedir. Ben mağdurken şuan suçlu duruma düştüm. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, gece saatlerinde devriye gezen özel hareket polisleri, evinin
önünde oturan Serhat Biçi (18) isimli çocuğu darp etti. Olayı gören ağabeyi Esat Biçi (20) ve anneleri
Zeytun Biçi'nin olaya müdahale etti. Bunu üzerine polisler, 2 genci darp etmeye devam etti. Olayı aktaran
anne Zeytun Biçi, şunları anlattı: “Ne olduğunu anlamaya çalıştığımız sırada diğer oğlumda darp edildi.
Tepki gösterdiğim için bana da hakaret edildi. Polislerin çocuklarıma ‘Dua edin anneniz geldi. Yoksa ikinizi
de gözaltına alır ve dünyanın kaç bucak olduğunu gösterirdik" şeklinde tehdit etti.”
12 Mart 2016’da, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Çınarcık Meslek
Yüksekokulu'nda okuyan Y.Ç., C.S., G.K., M.D., E.Ü., A.K. adlı 6 kadın öğrenci yaklaşık 10 gün önce,
daha önce aynı evde yaşadıkları Diyarbakırlı R.E. ve arkadaşı B.O.'nun evini basarak Türk bayrağıyla
işkence yaparak darp etti. İşkence edilen kadınların fotoğrafları çekilerek, okuldaki diğer arkadaşlarına
gönderildi. Darp raporu olan 2 kadın öğrenci ise kendilerini darp eden ve işkence yapan 6 kadın
öğrenciden şikâyetçi oldu.
13 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıkıyönetim saldırılarına "gündüz arası" verilmesine rağmen
sabah saatlerinde Kobanê Caddesi'nde seyir halindeki bir motorsikletliyi havaya ateş açarak durduran
polis, sürücüyü darp etti. İsmi öğrenilemeyen gencin darp edildiğini gören bir kadının polise tepki
göstermesi üzerine, kadın da polisler tarafından darp edildi. Kadın ve genç uzun süre polislerin şiddetine
maruz kaldıktan sonra, genç polisler tarafından gözaltına alındı.
15 Mart 2016’da, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Ankara'da meydana gelen patlamayı ve patlamadan
sorumlu olarak gördükleri hükümeti protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere Özel
Güvenlik Birimi ve polis saldırdı. Saldırıya uğrayan 7 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı
sırasında bir polis bir genci, "Sen artık çok oluyorsun" şeklinde tehdit ederek, ayrı bir araca götürdü. Polis
araç içinde darp ettiği gencin kafasına silah dayadığı görüldü.
16 Mart 2016’da, Batman ili, Hilal Mahallesi'nde özel harekat polisleri zırhlı araçlarla "ihbar var"
gerekçesiyle bir eve baskın düzenledi. Kimsenin bulunmadığı ve kapısı kırılarak girilen evin, komşusu olan
16 yaşındaki S.İnanç isimli çocuk, polislerin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldı. Çocuğu üzerinde
bulunan sarı, kırmızı ve yeşil renkli ve "Amed" yazılı hırka nedeniyle darp eden polis, üzerindeki hırkayı
zorla çıkartarak, çocuğa hırkasını yaktırdı. Yaşadıklarını anlatan çocuk, "Bana 'eğer hırkanı yakmazsan,
biz seni yakarız' diyerek tehdit ve hakaret ettiler. Polis zoruyla hırkam bana yaktırıldı."
17 Mart 2016’da, Diyarbakır Bağlar ilçesi Batıkent Kavşağı'nda Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi Gülşen
Dehşet, DBP PM üyesi Ercan Sezgin ve Tuncay Ok darp edilerek gözaltına alındı. 3 Kürt siyasetçinin
yolda yürürken onları takip eden Ford Ranger tipi araçtan inen polisler tarafından darp edilerek gözaltına
alındı. Bu esnada aracıyla geçen HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı
Ali Şimşek, duruma tepki gösterdi. Tepkilere rağmen gözaltına alınan 3 Kürt siyasetçi Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar Sağlık Ocağı Sakarya Caddesi'nde yoldan geçerken alınan Aziz
Pıçak, (29), Ömer Gültekin (26), Ümit (27) islimli gençler, özel harekat polisleri tarafından durdurulduktan
sonra darp edildi. Kafaları duvara vurulan 3 kişinin ardından gözaltına alındı. Zırhlı araçlara bindirilen 3
kişinin nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
19 Mart 2016’da, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Newroz kutlamasının ardından 3 kişi, polisler tarafından
darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muhammed Kaya, Ozan Kaya ve Bünyamin Olgun adlı 3
kişi Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
20 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Erhan Erkan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Sokağa çıkma yasağından 10 gün sonra hamile eşim ve
çocuklarımla birlikte apar topar evimden çıktık. Evimizi, eşyamızı geride bıraktık. Ben ve ailem her gün bir
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akrabamın evinde kalmaya çalışıyoruz. İşim yok ve geçimimi sağlayamıyorum. Durduk yere evimin
önünde beni ve çocuklarımı darp ettiler. Çok mağdurum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
22 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan İletişim Fakültesi’ne “Saray’ın
istikrarı, katliam, kan yayın yasağı, gözyaşı” pankartı asan Öğrenci Kollektifi üyelerine polis saldırdı.
Pankartın asılması ile birlikte kampus dışında bekleyen polis, bir anda içeriye girerek, öğrencileri darp etti.
Saldırı esnasında 13 öğrenci gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, Urfa'da da Harran Üniversitesi'nde Newroz kutlaması yapmak üzere Osmanbey
Kampüsü merkez kafeterya önünde bir araya gelen öğrencilere polis saldırdı. Yaktıkları ateşin etrafında
Newrozu kutlayan öğrenciler, dağılmaya yakın anda polislerin saldırısına maruz kaldı. Üzerlerine gaz
bombası atılıp, plastik mermi sıkılan öğrencilerden 49 unun
"Terli" ve "Yüzleri kızarmış" oldukları
gerekçesi ile gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 48 öğrenciden 36'sının ismi şöyle: Mustafa
Altundağ, Ahmet Aydoğdu, Sinem Ayalp, Kemal Diken, İbrahim Çevik, Ferhat Erkuş, Evin Yıldız, Ömer
Perk, Yılmaz Güçlü, Ayşe Kayaaltın, Rukiye Bulut, Salih Baran, Mehmet Güneşli, Ahmet Güneşli,
Ramazan Güneşli, Uğurcan Altundağ, Nurettin Bilici, Merve Boz, Şehnas Müslüm, Bawer Yazar, Meyrema
Erünali, Gülsüm Çiçek, Dilan Özkara, İbrahim Işık, Yalçın Güngör, Mehmet Elmas, Mustafa Aktar, Alican
Demirci, İkbal Özpazar, Gündüz Meriç, Ferhat Canpolatlı, Fevzi Acar, Kısmet Türkekul, Sultan Sayan,
Zührüye Tekin, Fatime Tutar, Mehmet Ali Korkanhata.
28 Mart 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen DBP 4. Olağan Kongresi’nin ardından Arena
Halı Sahası’na asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın posterini gerekçe gösteren polisler, sahayı bastı.
Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından savcılık talimatını gerekçe göstererek Öcalan’ın posterinin
kaldırılmasını isteyen polis, posterin kaldırılmasına tepki göstererek reddeden DBP’li yöneticileri darp etti.
DBP İlçe Eşbaşkanı M. Nasır Ürgen'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
30 Mart 2016’da, Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçesinde sivil bir aracı durduran devlet güçleri içinde 2'si
kadın 4 kişiyi yere yatırıp darp etti. Özel timler, Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulkerim Akdoğan,
inşaat teknikeri Nasrettin Anuk ve 2 kadını yüzükoyun yatırdıktan sonra silahlarıyla poz vererek, söz
konusu fotoğrafları da medyaya servis etti. İşkenceye maruz kalan 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
3 Nisan 2016’da, TAYAD'lılar, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kaldığı için 63 gündür
açlık grevinde olan ve sağlık durumu giderek kötüleşen Fadik Adıyaman için Galatasaray Lisesi önünde
oturma eylemi yapmak istedi. Eyleme izin vermeyen polis TAYAD lılara müdahale etti. TAYAD üyesi
Ferudun Osmanoğlu ve İlyas Argün polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
3 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, Eruh yol kavşağında polislerce durdurulan 2'si genç 3 yurttaş, yol
ortasında işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Çalıştıkları tarladan kentte dönerken yolda kar maskeli
polisler tarafından "İhbar var" gerekçesiyle durdurulan taksi şoförü S.H. (35), Ticaret Meslek Lisesi
öğrencisi S.E. (18) ve Anadolu Teknik Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi M.C., saat 16.00 sıralarında
önlerini kesen üç zırhlı araçtan uzun namlulu silahlar doğrultularak arabadan indirildiklerini söyledi. Ellerini
kaldırarak araçtan inen ve "Neden böyle muamele ediyorsunuz" diye soran yurttaşlardan M.C., polisin
hakaret ve küfürlerine maruz kaldıklarını belirtti. Bu sırada tüm giysilerinin çıkartılarak çırılçıplak
soyulduklarını aktaran M.C., daha sonra asfalt yolda bir süre bekletilip fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.
3 Nisan 2016’da, Ankara'nın Yüksel Caddesi’nde stant açan ve müzik dinletisi yapan Dev-Lis üyesi
öğrencilere çarşı iznine çıkan bir grup asker saldırıda bulundu. Öğrencilerin saldırıya karşılık vermesi
üzerine askerler Karanfil Sokak yönüne doğru çekildi. Ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi
ve sivil polis geldi. Polislerin gelmesi ile birlikte Karanfil Sokak’ta biriken kalabalık ırkçı sloganlar atmaya
başladı. Ardından saldırıya uğrayan öğrencilere müdahale eden polis 15 öğrenciyi darp ederek gözaltına
aldı. Polisin kadın öğrencileri yerlerde sürüklediği görüldü.
9 Nisan 2016’da, Sokağa çıkma yasağının yeniden uygulandığı Şırnak'ın Silopi ilçesi Başak Mahallesi'nde
6 Nisan'da evlerinin balkonunda oynarken öldürülen Rahime Sanır (16) ve yaralanan ağabeyi Murat
Sanır'ın (18) babası ve amcası da özel hareketin şiddetine maruz kaldı. Sanır ailesi, katledilen kızlarını
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hastaneye kaldırdıktan sonra ailenin bütün fertleri devlet şiddetine maruz kaldığını aktardı. Rahime
Sanır'ın cenazesi ile yaralı Murat Sanır hastaneye kaldırıldığı sırada baba Cemal Sanır ve amca Gürgin
Sanır Silopi Devlet Hastanesi içinde fiziksel şiddet uygulandığı öğrenildi. Batman Bölge Devlet Hastane
oğlu Murat Sanır ile birlikte sevk edilen baba Cemal Sanır'ın gözaltında morluklar ve şişkinlikler olduğu
görüldü.
10 Nisan 2016’da, Van’ın merkez Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde çıkan çatışmanın ardından, devlet
güçleri mahalleyi ablukaya alarak iki eve baskın düzenledi. Çatışmaya girenlerin saklandığı iddiasıyla DBP
Gürpınar İlçe Eşbaşkanı Kemal Güler ve Bekir Güler isimli yurttaşların evlerine yapılan baskında, evde
bulunan Hekim Karşın isimli yurttaş silah dipçiğiyle darp edildi. Güvenlik güçleri girdikleri evlerin
duvarlarına sprey boyalarıyla "T.C", "Leş", "... Çektar kafana sık" gibi ırkçı yazılar yazdı.
11 Nisan 2016’da, Mardin Nusaybin'deki gelişmeleri takip eden DİHA muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur
Akgül, Çatalözü Mahallesi'nde kaldıkları evde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı. Meltem Oktay
ve Uğur Akgül'ün evden çıkarılırken, darp edildiği öğrenildi. Meltem Oktay 14 Nisan günü “örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla tutuklandı. Uğur Akgül ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
12 Nisan 2016’da, Balıkesir merkez ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaşayan HDP'lilere ait çok sayıda
eve sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerden biri lan HDP Edremit İlçe Başkanı
Hürriyet Kızıl'ın evinde de arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından annesinin gözaltına alınmasını cep
telefonu kamerası ile çekmeye çalışan 17 yaşındaki oğlu M.D. Kızıl, polisler tarafından evden dışarı
çıkarılarak darp edildi. Darp edilen Kızıl, annesinin gözaltına alınması sonrası Edremit Savcılığı'na giderek
kendisini darp eden polisler hakkında şikâyetçi oldu. Ancak savcılık tarafından darp raporu almak üzere
Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderilen Kızıl, muayene olması sonrası doktorun hazırladığı rapora
hastane polisleri tarafından el konulduğunu söyledi.
12 Nisan 2016 tarihinde Şırnak iline bağlı Geçitboyu köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Sıddık Güleş
ve Orhan Kolan isimli çobanlar, askerler tarafından darp edildi.
13 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında
Hamza Tunç (19) isimli bir genç, darp edilerek gözaltına alındı.
14 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kahraman Arap, şu beyanlarda
bulundu: “13.04.2016 günü saat 17-18.00 civarında, iki arkadaşım ile birlikte, Ben u Sen Turgut Özal
İlköğretim Okulu yakınlarında dolaşıyorduk. Dağınık halde bulunan yaklaşık 10 özel harekât polisinden biri
bize doğru seslenerek, neden yan yan bakıyorsun, dedi. Ben de hayır, bakmıyoruz, hiç farkında bile
değiliz, dedim. Sonra bizi itekledi. Ben de sakin olun dedim. Önce bu polis kendisi bana vurmaya başladı.
Sonrasında da diğer polisler de üzerime doğru geldiler ve beni darp etmeye başladılar. Bu arada havaya
doğru da ateş ettiler. Sivil halkın müdahalesi sonucunda beni bırakıp gittiler. Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesinin acil servisine başvurdum ve darp raporu düzenlenmesini talep ettim. Beni darp eden ve
hakaret eden güvenlik görevlilerinden şikâyetçiyim.”
15 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kuşatma altındaki mahallelerinde geçtiğimiz günlerde
gözaltına alınan gencin isminin Hamza Tunç (19) olduğu öğrenildi. Darp edilerek gözaltına alınan Tunç'un
TEM şubede olduğu polislerce aileye haber verildi. Hamza Tunç'un amcası Hadi Tunç gözaltına alınan
kişinin yeğeni olduğunu doğruladı.
24 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Nurullah Kılıç isimli avukat, emniyet Müdürlüğü
önünde kurulan polis noktasında durduruldu. Aracı aranmak istenen Kılıç, avukatların aranması ve
gözaltına alınmasının savcı gözetiminde yapılması gerektiğini belirterek, karşı çıktı. Bunun üzerine
polisler, darp ettikleri Kılıç'ı, ters kelepçeleyip gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kılıç, ifadesi
dahi alınmadan serbest bırakıldı.
29 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen
ev baskınlarından Elyas Aslan ve Ahmet Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Görgü tanıkların
beyanlarına göre, 2 yurttaş gözaltına alındığı sırada, polis tarafından darp edildi.
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1 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. Sokak'ta özel
harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod isimli HPG militanı Mahmut
Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına
iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı
belirtildi. Adil Gür'ün küçük yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi
gözümüzün önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün de
ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür yaralı halde
gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci şekilde darp edilerek gözaltına
alındı.
1 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından haber
takibi için olay yerine giden DİHA Muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. İl
Emniyet Müdürlüğü'nde Yılmaz ile görüşen avukat Mehmet Alaattin Aslan şunları belirtti: "Görüntü almaya
başlayan Yılmaz polislerin müdahalesiyle karşılaşıyor. Kendisine silah çekiliyor. Sivil polisler 'Burada ne
işin var?' diyerek gözaltına almış. Mehmet bize olay yerinde görüntü çeken başka birisinin daha olduğunu
ve ona dokunulmadığını aktardı. Akşamüzeri Yılmaz eve götürülerek ev arkadaşını da darp ederek
gözaltına almışlar. Telefon ve bilgisayarına el konulmuş. ‘Akıllı ol, yoksa Nazım gibi sen de tutuklanırsın.
Bir kaç sefer gözaltına alınırsın, sonrası vurulursun’ diye tehdit edilmiş. Emniyete götürülürken tehdit ve
hakaretlere maruz kalıyor. Sivil polisin kendisine aynı zamanda 'Topuğuna sıkarız' dediğini de aktardı. 'Bir,
iki, üç alınırsın fakat sonra vurulursun' gibi tehditlerde bulunulmuş. Biz dünden beri defalarca emniyete
gittik ama iki gündür bizi 'Yetkili kimsenin olmadığı' gerekçesiyle görüştürmediler. Israrlarımız sonucunda
görüşebildik. Mehmet 'örgüt üyeliği' ile suçlanıyor ve dosyasına gizlilik kararı konulmuş."
10 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen
patlamaya ilişkin gelişmeleri takip eden DİHA Muhabiri Diyar Balkaş, özel harekat polisleri tarafından
engellendi. Muhabirin başına uzun namlulu silah dayayarak yere yatıran kar maskeli özel harekatçı,
çantasını aradı. Muhabirin kamerasına el koyan özel harekat polisi, "Kafana sıkarım, kimse bana bir şey
diyemez. 3 saniye içerisinde gitmezsen seni burada öldürürüm" diye tehdit ettiği öğrenildi. Bu arada olay
yerinde bir genç polisler tarafından darp edildi. Saldırıya yurttaşlar ıslıklarla tepki gösterdi.
10 Mayıs 2016 Van ili Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir mahallesinde, polis zırhlı aracına yönelik bombalı
saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası olay yerine gelen özel harekat timleri mahallede rastgele biber gazı
ile saldırıda bulundu. Saldırı sırasında S.M. isimli lise öğrencisi polis tarafından darp edilerek gözaltına
alındı. S.M.'nin ablası Ayşe Miroğlu, konu ile ilgili şunları belirtti: "Kardeşime ‘Burada ne işiniz var’ diyen
polis, ‘Bizim ölümüz var’ diyerek saldırıda bulundu. Tekme tokatla, silah dipçikleriyle dövdüler. Müdahale
etmek isteyen yaşlı bir anne vardı. Ona da ağza alınmayacak küfürler ettiler. Onun hasta olduğunu
söyledik ama bize 'Hasta olup olmadığı bizi ilgilendirmez' dediler. Sonra saçından tutup sürükleyerek
araca götürdüler."
12 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ferit Güvenç, şu beyanlarda
bulundu: “07.05.2016 tarihinde ağabeyim Abdulbari Güvenç, NCITY kavşağında polislere ait akrep tipi
aracın ağabeyimin aracına çarpması sonucu yaralandı. Yeğenim Baver bana telefon ederek durumu
aktarınca ben de kaza yerine gittim. Kaza yerine gittiğim esnada avukatım bana kazayı görebilecek
fotoğraf çekmemi istedi. Ben de kaza yerinde fotoğraf çekmeye çalışırken polisler müdahale ederek
çekmeme izin vermeyeceklerini söylediler. Ben kaza yapan ağabeyimin olduğunu aktardım ve fotoğraf
çekmek zorunda olduğumu söyledim. Bu sefer 7 veya 8 kişilik polis grubu üzerime gelip beni dövmeye ve
darp etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşlar araya girip beni Araştırma hastanesine götürdüler. Orada
muayene olmak istediğime rağmen darp raporunu bana vermediler. Polislere verdiler. Beni darp
edenlerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
16 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada (15 Mayıs
2016 tarihinde Kars Sarıkamış ilçesinde) yaşamını yitiren Baver Agirî kod isimli HPG militanı Mahmut
Çakan’ın cenazesini teşhis eden ailesi, cenazeyi teslim alarak Ağrı ili Patnos ilçesine ilçesine götürmek
üzere teslim aldı. Cenazenin çıkarıldığı ATK önünde bekleyen yurttaşların, "Şehîd namirin" sloganı atması
üzerine siyah sivil bir araçtan inen TEM Şube'ye bağlı sivil polisler cenaze aracını durdurarak,
178

müdahalede bulundu. Cenaze aracının önünde oturan Çakan'ın kardeşini araç içinde sıkıştırarak darp
eden polisler, ardından da darp olayını görüntülemek isteyen DİHA Muhabiri Yekta Yöyler'e kafa atarak,
boğazını sıktı. Fotoğrafın makinesine el koydukları Yöyler, kendisini darp eden polisler tarafından
"Hepinizin kafasına sıkarız. Burası Türkiye akıllı olacaksınız" sözleriyle tehdit edildi.
25 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde başlarına çuval geçirilerek gözaltına alınan ve
gözaltında darp edilen Dilek Arsu ve Dilek Tataş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
26 Mayıs 2016’da Ağrı’da bir eve baskın düzenleyen özel harekât polisleri, 3 öğrenciyi darp ederek
gözaltına aldı.
5 Haziran 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen “Darbeye karşı demokratik direniş” mitingi sonrası M.D. (15)
adlı çocuğu HDP bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alarak zırhlı araca bindiren polislerin On Gözlü
Köprü yakınlarına götürdükleri M.D.’yi dipçiklerle darp ettikten sonra araçtan attıkları ileri sürüldü.
14 Haziran 2016’da, Van ili merkeze bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde Hüsnü Sayıner isimli yurttaşın evine
baskın düzenleyen özel harekat polisleri tarafından, Sayıner ve 18 yaşındaki kızına işkence yapıldığı
iddiasında bulunuldu. İşkence ve kötü muameleye ilişkin Hüsnü Sayıner, şunları belirtti: “Evime baskın
yapıldığı sırada komşumuzun evindeydim. Helikopter hareketliliğini fark edince dışarı çıktım ve ‘Evin
sahibi sen misin?’ diye soran polisler, bir anda beni yere yatırarak, hakaret etmeye başladı. Evin etrafı
10'dan fazla zırhlı araçla sarıldı. Evin içinde kimsenin olup olmadığını sordular. ‘5 dakika içinde dışarı
çıkmazlarsa evi yakacağız’ diyerek beni içeri gönderdiler. Beni içeri gönderdiler ve bütün çocuklarımın
hepsini dışarı çıkardım. Sonra beni önlerine alarak kalkanları ile birlikte evin içini bir daha aradılar.
Aramadan sonra yeniden dışarı çıkan polislere, "Ne arıyorsunuz, söyleyin ben de bileyim" diye sorduktan
sonra, "Evinde teröristleri ve onların silahlarını saklıyorsun" denilerek bir kez daha darp edildim. ‘Kızına ve
eşine senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz diye tehdit ettiler. Özel harekat polisleri bu sırada evin
bahçesinde bulunan kızım ve eşime cop ve odunlarla vurdular. Eşim ve kızımı tandır evinin içine
götürdüler. 10 polis kızımı baş aşağı sıcak tandırın içine koydular. 'Teröristleri evinizde barındırdığınızı
söylemesen kızını yakacağız' diyerek, tehditler savurdular.” Sayıner’in kızı Sevda Sayıner şunları anlattı:
“İlk önce komşunun evine gittiler, ondan sonra da bizim evimize geldiler. Beni çıkardılar dışarı, içeride
kimsenin olup olmadığını sordular. Ondan sonra babamı tuttular, başına silahı dayayarak içeriye
götürdüler. Beni tandır eve götürdüler. 10 kişi birlikte beni dövdü, tekmeledi. Ondan sonra biri kolumu
arkaya çevirdi, biri kolumdan diğeri de ayaklarımdan tuttu. Bir tane polis de başımı tandırın içine koyup
çıkardı. Bütün saçım yandı, o yüzden saçlarımı kestim, ondan sonra beni tekmelediler dövdüler.”
18 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesin Gazi Caddesi üzerinde yürüyen soyadı öğrenilemeyen
Ferhat isimli bir genci durduran polisler, söz konusu genci zorla zırhı araca bindirdi. Onun gözaltına
alınmasına tepki gösteren yine o an caddeden geçmekten olan Nubar isimli bir genç de polislerce darp
edilerek gözaltına alındı. Olaya tanıklık eden çevredeki yurttaşların tepki gösterdiği polislerin, "Türkün
gücünü göreceksiniz" şeklinde tehditlerde bulunduğu bildirildi.
27 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Turgut Özal Bulvarında polisler iki gencin üzerinde bulunduğu hareket
halindeki motosiklete çarparak durdurdu. Çarpma sonucu motosiklet üzerindeki gençler yere düşerken
polisler yerde yaralı halde olan gençleri darp etti. Polisler silah dipçikleri ile gençleri uzun bir süre darp
ettikten sonra gençleri polis aracına bindirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarının iki genci tedavi
etmesine de polis izin vermedi. Gençleri uzun süre olay yerinde bekleten polislerin yer yer araç içerisinde
de gençlere hakaret edip darp etti. Polisler motosikleti çekici ile olay yerinden kaldırırken gençlerin
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
27 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Derxust köyünde yaşayan Bedriye Sulucan (65) ve kızı Hatun
Sulucan'ı (29) hiç bir gerekçe göstermeden jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve
kızının Licê Jandarma Karakolunda tutulduğu öğrenildi. Yine köyde hayvanlarını otlatan Bedriye
Sulucan'ın eşi Ahmet Sulucan'ın (67) ise Türkçe bilmediği için askerler tarafından darp edildiği belirtildi.

179

27 Haziran 2016’da, Şırnak’ta, daha önce yaşanan bir çatışmada yaşamını yitiren YPS’li Veysel Ekerler'in
cenazesini almak için Silopi ilçesinde bulunan ATK’ye gitmekte olan ailesi, ilçe girişinde bulunan kontrol
noktasında polislerin silahlı saldırısına uğradı.
28 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre Adliyesi önünde aracı durdurulan avukat Osman Cingöz, özel
harekâtçılar tarafından yere yatırılarak ters kelepçelendi. Yaşananlara tepki göstermeleri üzerine tehdit
edilen avukatlar ise suç duyurusunda bulundu.
29 Haziran 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Gıyasettin Yalçın, şu beyanlarda
bulundu: “Dün (28 Haziran) öğlen saatlerinde oğlum evden dışarı çıktı. Gece 23.00 civarı özel harekat
polisleri tarafından kelepçeli bir şekilde eve getirildi. Bize hiçbir açıklamada bulunulmadı. Evde arama
yapan polisler, bana ve aileme hakaretlerde bulunup, küfür ettiler. Arama esnasında ayakkabıları ile evin
içersinde dolaşıp, dini kitapları çöpe attılar. Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında çatışma bölgesine gitmek isteyen ancak
askerlerce durdurulan ve soyulup işkence edilen 50 kişiden Mevlüt Kocakaya ve Mehmet Şirin Kocakaya
öldürüldü. Köyde yaşayan yurttaşlardan alınan bilgilere göre, 4 kişinin daha askerlerce infaz edildiği ve
cenazeleri panzerlerin arkasına bağlanarak köyde gezdirildiği iddia edildi. Diğer yurttaşların askerler
tarafından gözaltına alındığı ve bir kısmının Licê'ye bir kısmının da Diyarbakır’a götürüldüğü öğrenildi.
30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, seyir halindeki bir araç ilçe girişinde polisler
tarafından durduruldu. Araçta bulunan Yusuf Başkan, Sedrettin Bilir, Ömer Şimşek ve soyadı
öğrenilmeyen Özgür isimli yurttaşlar, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
1 Temmuz 2016’da, Hakkari’ye bağlı Durankaya beldesinde HDP İl Örgütü'nün Kadir Gecesi dolayısıyla
kentte vereceği iftar yemeği öncesinde Pehlivan Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önünü kapatan polislere
tepki gösteren Keskin'in oğlu Neçirvan Keskin ile polisler arasında tartışma çıktı. Zırhlı araçların iş yerinin
önünden çekilmesini isteyen Neçirvan Keskin'e saldıran polisler, Keskin'i darp etti. O sırada araya giren
Belediye Başkanı Fatih Keskin'e ise özel harekat polisleri tarafından silah çekildi. Çevrede bulunanların
tepki göstermesi üzerine halka gaz bombalarıyla saldıran polisler, belediye başkanını gözaltına aldı.
2 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 29 Haziran'da seyir halindeki araçları polislerce
durdurulup, darp edilerek gözaltına alınan Yusuf Başkan, Ömer Şimşek, Sadrettin Bilir tutuklandı.
4 Temmuz 2016’da, Van’ın Erciş ilçesi, HDP İlçe Yöneticisi Şaban Tekin, Pêrtaq köyünde bulunan evine
düzenlenen baskında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tekin, Erciş İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Tekin'in gözaltı sırasında ve sonrasında polisler tarafından darp edildiği belirtildi.
Tekin 6 Temmuz günü tutuklandı.
13 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda
bulundu: “13.07.2016 tarihinde sabah saat 05.00 civarında yukarıda belirttiğim adrese çoğu yüzü kapalı
polislerce baskın düzenlendi. Evimizde ben, eşim ve 2 çocuğum bulunmaktaydı. Baskın sırasında yüzleri
kapalı polisler bize ağır hakaretler de bulundular. Benim çocuğum 6 aydır Bolu’da boyacılık işiyle uğraşıp
çalışıyordu. Bayram izni dolayısıyla eve yeni gelmişti. Bugün yapılan baskında oğlum Birbey Tamir
gözaltına alındı. Evimizi darmadağın ettiler. Oğlum şuan gözaltında bulunmaktadır. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Temmuz 2016’da, İstanbul Gazi Mahallesi'nde 1 Haziran Çarşamba günü TEM Şube polislerinin yolda
yürüdüğü esnada darp ederek gözaltına aldığı Afyon Üniversitesi öğrencisi Servan Kaya'yı ormanlık alana
götürüp işkence ettiği ve gözaltında zorla çıplak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. 3 Haziran'da çıkarıldığı
mahkeme tarafından YDG-H üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Kaya sürgün edildiği İstanbul Silivri 9 No'lu
Kapalı Cezaevi'nde yaşadıklarını görüşçüsü Erdal Çağlar ve avukatı Hüseyin Boğatekin'e anlattı.
18 Temmuz 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir mahallesinde, özel harekât
timleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Ferdi Öner (20) isimli yurttaş ile T.Ö (14) isimli çocuk
gözaltına alındı. Baskınların gerçekleştiği Sürmeli Cihan 4. Sokak’a yaklaşık 50 zırhlı araçla yapılan
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baskına tanıklık eden mahalle halkı, olay sırasında gözaltına alınan Öner’in özel harekât timleri tarafından
sokak ortasında yüzüstü yere yatırıldıktan sonra kafasına ve ayaklarına tuğlalar yerleştirildiğini ve özel
harekâtçıların tuğlalar üzerine çıkarak işkence yaptığını anlattı. 14 yaşındaki T.Ö.’nün de yüzüstü
yatırıldığını ve dakikalarca işkenceye maruz kaldığını anlatan mahalle sakinleri, polisin kadın çocuk
demeden herkese saldırdığını anlattı. Çocukları gözaltına alınırken kendisi de darp edilen anne Xemriye
Öner, konu ile ilgili şunları anlattı: “Evi bastıkları anda kapıya yöneldik. Kapıyı açtığımız gibi evi taradılar.
‘Dışarı çıkarsanız öldürürüz’ dediler. 3 çocuğumla evde mahsur kaldık. Ardından ‘teslim olun, yoksa
hepinizi öldürürüz dediler. Bizi ellerimiz yukarıda olacak şekilde sokağa çıkardılar, ‘Evlerinizi arayacağız’
dediler. Evi aradılar, evde bir şey bulamayınca bize yöneldiler. Polis küçük oğlumu yüz üstü yatırmış
tekmeliyordu. Oğlum korkmuştu ‘anne gel’ diye bağırıyordu. Dayanamadım oğlumu onların elinden almak
için gittim. Oğluma uzanmak istediğim anda bir polis tekme attı yere düştüm. Silah dipçikleriyle vurmaya
başladılar. Oğluma onlardan kurtarmak istediğim için dövdüler. Oğlum daha 14 yaşında. Tekrar gittim bu
sefer bir polis bana tokat attı. Bana sordukları sorulara doğru cevap verdiğim halde polis ‘Siz Kürtler
hainsiniz. Bu devlete ihanet ediyorsunuz. Kömürünüzü yardımınızı alıyorsunuz ihanet ediyorsunuz. Siz
Kürtler Allah bir derseniz inanmayız size’ diyordu.” Baskın sırasında özel harekat polislerinin saldırısına
maruz kalan mahalle sakini Ayten Kuş ise, şunları belirtti: “Bir anda silah sesleri geldi. Polis biz evlerin
içindeyken evleri tarıyordu. Sonra evleri aramaya başladılar. Enseme yumruk ve dirsek attılar. Dakikalarca
dövdüler. Hastayım yapmayın dedim. Yüz felci olduğumu gördükleri halde vurmaya devam ettiler. Bize
ağza alınmayacak küfürler ettiler. Bu barbarlıktır.”
19 Temmuz 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde devam eden sokağa çıkma yasağının kısmi olarak
kaldırılacağının duyurulması üzerine ilçeye giden aralarında DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP
vekilleri Leyla Birlik ile Gürsel Yıldırım’ın da bulunduğu 60 kişilik kadın heyeti Nusaybin’de polisler
tarafından darp edildi. Kışla Mahallesi’nde yüzleri duvara dönük şekilde uzun süre bekletilen ve bir kısmı
darp edilen 60 kişilik heyet daha sonra serbest bırakılırken heyeti takip eden muhabirlerin de basın
kartlarına el konuldu.
24 Temmuz 2016 tarihinde Tunceli ilinde, özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında
12 kişi yurttaş (HDP PM Üyesi Ali Ekber Kaya, ETHA Muhabiri Ezgi Özer ile ESP ve SGDF üyesi olduğu
öğrenilen Mustafa Naci Toper, Özgür Kiraz, Şerife Erbay, İlke Başak Baydar, Yunus Varlı, Sıla Kaymak,
Ceren Çoban, Ümit Tekin, Muhammet Kaya ve Hakan Kavut) gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis
tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kalırken, baskınlarda evlerin kapılarının kırıldığı, eşyaların
dağıtıldığı, yastık, yatak ve koridorlarda ise kan izleri olduğu görüldü.
25 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde özel hareket timleri bir eve
baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda Ozan Işık (19) ve kardeşi B. Işık (15) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kardeşten B.I. (15) Van Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 27
Temmuz günü serbest bırakılırken, ağabeyi Ozan Işık işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan Işık, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Eve baskın yapan özel harekat polislerinin iki kardeşini darp ettiğini anlatan Kürdistan Işık, kardeşlerinin
yere yatırılarak, silah doğrultulduğunu belirtti. Polislerin evin önüne çıkardıkları kardeşlerini burada darp
etmeye başladığını, serbest bırakılan kardeşinin vücudunda darp izleri olduğunu söyleyen Işık, tutuklanan
kardeşinin de işkence nedeniyle ayakta durmaktan zorlandığını söyledi.
30 Temmuz 2016’da İstanbul’da Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu’nda üstünün ikinci kez aranmasına tepki
gösteren ve görevli polisten daha sakin olmasını isteyen adı öğrenilemeyen bir erkek, polis ekibi
tarafından darp edilerek bir depoya götürüldü. Söz konusu kişiye ne olduğu öğrenilemedi.
1 Ağustos 2016’da, Siirt Dumlupınar ve Conbayır mahallelerine dönük özel hareket polisleri tarafından
düzenlenen baskınlarda, Nurettin Elçi (24) ve Orhan Özel (18) gözaltına alındı. Özel’in annesi Gürbet
Özel, dünden bu yana oğlundan bir haber alamadığını ve öğle saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü’nde
olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, Elçi’yi gözaltına aldıktan sonra evine yaptığı baskında eşyaları
tahrip edip bahçede kazı yaptı. Elçi ailesi, yaşadıklarını "zulüm" olarak nitelendirerek, “Evimizi tahrip edip
bize hakaret ettiler” dedi.
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3 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ümit Tekin, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisiyim.
Tunceli’de düzenlenen festival için ben ve arkadaşım Muhammet Kaya, arkadaşımla birlikte başka
arkadaşlarla birlikte Tunceli’de kaldığımız eve gece saat 02.30-03.00 civarında özel harekat polisleri
tarafından baskın düzenlendi. Bu baskında polisler tarafından bana ve diğer arkadaşlarıma darp edip
hakaret ettiler. Arkadaşım kapıyı açar açmaz arama kararı göstermeden üstüne atlayıp yoğun işkence
uyguladılar. Diğer arkadaşlarıma ve bana da aynı işkenceyi uyguladılar. Benim kafama ve karnıma hayati
derece denk gelecek şekilde işkence ettiler. Birlikte gözaltına alıp bizi hastaneye götürdüler. Bizi darp
edenler yüzleri kapalıydı. Bana işkence uygulayıp darp eden güvenlik güçlerinden şikâyetçiyim. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hesip İnci, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda belirttiğim adreste oturuyorum. 04.08.2016 tarihinde saat 04.00 civarında evimizi polisler
tarafından yaklaşık 10 akrep araba tahminen 50 kişiyle evimizin etrafı sarılarak baskın yapıldı. İçlerinde
birkaç resmi polis vardı. Gerisi kafaları sarılı özel harekât polisleriydi. Evimizin kapısını çalar çalmaz kapıyı
kızım ve eşim açtı. Açtıkları gibi kafalarına silah dayadılar. Hepimizi bir odaya koydular ve sözlü hakarette
bulundular. Oğlum savaşı sordular bizde savaş bu dedik ve gözaltına aldılar. Evimizin her tarafını aradılar.
Bir şey yoktu. Tutanak tuttular imzaladık. Oğlum savaşı alıp götürdüler. Savaş’ın telefonunu da aldılar.
Yaklaşık saat 06.30 da çıktılar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
8 Ağustos 2016’da Siirt Barış Anneleri Meclisi'ni ziyarete giden Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi'nden
Nezahat Teke ve Rabia Kıran, Diyarbakır'a dönüş yolunda polislerin cinsel işkencesine maruz bırakıldılar.
Maruz kaldıkları işkenceyi basın toplantısıyla açıklayan Barış Annesi 2 kadın, araçlarının Eruh yolu
üzerinde durdurulduktan sonra gerekçesiz bir şekilde sürüklenerek bir prefabriğin içine sokulduklarını,
kendilerini durduran tüm polislerin gözü önünde zorla elbiseleri çıkarılıp 10 dakika boyunca o halde
bekletildiklerini ve bu sırada da “otur, kalk” gibi komutlar verildiğini anlattılar.
10 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Birazeyna mezrasına baskın düzenleyen askerler,
feci biçimde darp ettikleri Ömer Bayram (46) adlı yurttaşı gözaltına aldı.
10 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesi Elemûnê köyünde sabah saatlerinde askeri konvoya yönelik
gerçekleşen ve 8 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı patlamaya ilişkin 2 köylü darp
edilerek gözaltına alındı. Patlamanı gerçekleştiği Çelê Derê Avê yerinin piknik alanı olmasından dolayı,
orada bulunan Menav Ediş (26), Rıdvan Ölmez (27) isimli yurttaşlar askerler tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da, Mersin Barosu CMK tarafından görevlendirilen Özgürlükçü Hukukçular Derneği
(ÖHD) üyesi avukat Rıza Oğuz, adliyede polis saldırısına uğradı. Adliyeye girdiği sırada polisler tarafından
durdurularak engellenen Oğuz, CMK tarafından gönderildiğini söylemesine rağmen polisler tarafından
adliyenin birinci katına çıkışına izin verilmedi. Engelleme üzerine Oğuz ile polisler arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma sonucu polisler Oğuz'u darp etti. Çevredekilerin tepkisi üzerine polis geri çekilirken,
Oğuz ise polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
14 Ağustos 2016’da, Mardin Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde yol kontrolü ile durdurulan DİHA ajansı
muhabirleri Fethi Balaman, Aynur İnedi, Selami Aslan ve Mehmet Sıddık Damar ölümle tehdit edildi.
Kanika Mahallesi'nde muhabirleri araçtan indiren özel harekat polisleri, kimliklerini aldığı muhabirleri
mahalleyi çevreleyen tellere yasladı ve ellerini havada tutarak üzerlerini aradı. Muhabirlerin gazeteci
olduklarını söylemeleri üzerine polisler, hakaretler yağdırarak, “Sizler terör örgütüne çalışıyorsunuz,
hepinizi vatandaşlıktan çıkarmak gerekiyor” dedi. “Sizlere işlem yapmadığım için size burada en az 10
kere bunu yapabilirim” diyen polisler, “Devlet benim, karşımda hazır olun, askerlik de yapmamışsınızdır,
size askerlik öğreteyim. Keşke sizi yasaktan sonra yakalasaydım, o zaman iyi haber olurdunuz” diye tehdit
etti. Polisler, bir muhabire “Alnın geniş; tam mermilik” şeklinde ölüm tehdidi savurdu. ‘O zaman size
yapacağımızı biliriz’ “Sizler terör örgütüne çalışmayın gelin devlet kurumunda bir iş verelim” diyen polisler,
ilçede daha önce de gözaltına alınan muhabirler Aslan ve Damar’a; “Özellikle ikiniz, Allah sizi inşallah bir
faaliyette karşımıza çıkarır, o zaman size yapacağımızı biliriz” dedi, eşyalarını dağıtan polisler, bir süre
sonra kimliklerini vererek gitmelerine izin verdi.
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18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Sarı, şu beyanlarda
bulundu: “Evim Kayapınar Peyas mahallesinde bulunuyor. Müstakil bir ev olup tek katlıdır. Bu gece saat
02.00 sıralarında 4 tane zırhlı araçla gelen özel harekat polisleri evimize baskın düzenledi. Eve baskın
düzenleyen polisler evde bulunan herkesi evin avlusunda sıra halinde duvara dizdi. Yaklaşık 15 tane
polisti. Evdeki tüm küçük çocukları uykularından uyandırarak bizim gibi sıra halinde duvara dizdiler. Evde
bulunan yeğenim Mehmet Sarı’yı yataktan çıkararak kelepçelediler. Sebebini sorduğumuzda bize araba
meselesidir dediler. Yapılan bu baskın sırasında yeğenim gözaltına alındı. Sabah emniyette gittiğimizde
“siz görüşemezsiniz, ancak avukatı görüşme yapabilir. Anladığımız kadarıyla yeğenim Bismil’de patlayan
bu bombalı araçla ilgili gözaltına alınmış. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çiçek, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Faysal Çiçek ve amcam oğlu Sezer Çiçek, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20.0022.00 sıralarında Ninova taraflarında yakalanıyor. Yakalama sonrası gece saat 01.00 sıralarında
ağabeyim Arap Çiçek’in evine baskın düzenleniyor. Ağabeyimin çocukları evde yoktu. Ağabeyim evde
yalnız olup kapıyı açıyor. Kapıyı açar açmaz özel harekât polisleri ağabeyimin gözlerinin içine dipçikle
vuruyor. Yaklaşık yarım saat boyunca ağabeyim feci şekilde darp ediliyor. Komşular olayı görüp bana
telefon açtılar. Ben acilen eve gittim. Polisler evin içerisine girmeme izin vermediler. Bana ve ağabeyime
tehditlerde bulundular. Bize herhangi bir arama izni göstermeyip evde arama yaptılar. Arama sırasında
yıkanmamış elbiseleri ve 2 çift ayakkabı götürdüler. Arama sonrası tutulan tutanağı 2 komşu ve ağabeyim
Arap Çiçek’e zorla imzalattılar. Bana ve ağabeyim Arap Çiçek’e sürekli kardeşim Faysal Çiçek hakkında
“Faysal nerede, ne yapıyor” gibi çeşitli sorular sordular. Sabah olduğunda Avukat Süleyman Kaya ile
birlikte kardeşimin gözaltında tutulduğu emniyet binasına gittik. Emniyet bizim içeriye girmemize izin
vermediler. Avukat izin verilmememsi sonrası savcılığa şikâyette bulununca, savcılık emniyeti arıyor. Bu
durum polislerin zoruna gidiyor. Bu defa polisler Faysal’ın kardeşi Arap Çiçek’i arıyor. Arap Çiçek
emniyete gidince oraya gelen bir polis Arap’a “bizi oyalama, seninle daha fazla uğraşmayalım” diyerek
baskı ile bir kağıt imzalattırıyor. Kağıtta, ailenin özel avukat istemediğini, Baro’dan CMK’dan avukat
atamasını istediğini içeren bilgiler yazıyor. Aynı kağıdı Faysal’da imzalattırılıyor. Sezer Çiçek’in amcası
ifade için emniyette giderken Faysal’ı da uzaktan görüyor. Faysal’ın çok kötü bir şekilde darp edildiğini,
işkence gördüğüne şahit oluyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sırrı Yeni, şu beyanlarda
bulundu: “20.08.2016 tarihinde saat 02.30 civarında yukarıda adresini belirttiğim evimde eşimle
kalıyordum. Kapım kırılarak yaklaşık 15 yüzü kapalı polis içeri girdiler. Hiçbir şey söylemeden beni yere
yatırıp kafama tekme vurup bana hakaret ettiler. Bizim evi basan polislerin çoğunun yüzü kapalı ve
maskeliydi. Sadece elinde kamera olan kişinin yüzü açıktı. Beni yere yatırıp, hakaret eden ve yüzüme
denk gelecek şekilde işkence yapan polislerden şikayetçiyim. Evimizde bir saatten fazla kalıp, arama
yaptılar. Evimizi darmadağın yaptılar. Fotoğraflarımızı alıp götürdüler. Polisler içeri girer girmez üstüme
atlayıp bana işkence yaptılar. İşkence yaptıkları sırada ben bayıldım. Ben uyandığımda üstümün suyla
ıslandığını gördüm. En son çıkarken de bana içeriğini bilmediğim kâğıtlar imzalattılar. Arama yapılırken
polisler dışında muhtar veya komşu yoktu. Bana işkence yapan, evimi hukuksuzca arayan, evime zarar
veren bu polislerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
28 Ağustos 2016’da Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi’nin Diyarbakır’da bulunan çalışma
ofisine baskın düzenlendi. Binada 4 saat süren aramanın ardından polis ekipleri, gazete çalışanı 25 kişiyi
darp ederek gözaltına aldı.
29 Ağustos 2016 tarihinde, güvenlik güçleri tarafından çekildiği tahmin edilen ve sosyal medyada
yayınlanan görüntülerde, çıkan çatışmalarda yaralanmış bir kadın HPG militanına yönelik çatışma
bölgesinde bulunan asker ve köy korucuları tarafından işkence ve kötü muamelede bulunulduğu
görülmüştür. Görüntüde ayağından yaralı olan kadın gerillaya askerler ve köy korucuları tarafından
cinsiyetçi küfürler edilip ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuluyor. Yine yerde sürüklenmeye çalışılan
kadın militanın çığlıkları duyuluyor. Yapılan araştırmalarda 28 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli
ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralandığı öğrenilen kadın miliatanın isminin Avaşin Gabar kod isimli
Saime Avşin olduğu öğrenilirken, işkence ve kötü muamele görüntüleri üzerine Avşin ailesi söz konusu
güvenlik güçleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
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31 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ali Ekinci, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Şoreş Ekinci, Cuma akşamı saat 22.00 sularında Ninova alış-veriş merkezinden çıkarken eve
doğru yürüdüğü esnada Malabadi Otel civarında polis arabası tarafından durdurulduktan sonra
alıkonulmak istenmiş ve kardeşim bir binanın sitesine götürülerek darp edilmiştir. Sonradan Bağlar
karakoluna götürülüp darp edilmiştir. Polisler gece saat03.00-04.00 gibi kardeşimi arayıp Şoreş’in Bağlar
karakolunda olduğunu söylemişler. Sabah saat 06.00 gibi annemle Bağlar Karakoluna gidip kardeşimi
görmek istedik. Bize izin vermediler. Adliyenin önüne gitmemizi çünkü kardeşimi Savcılığa çıkarılacağını
söylediler. Kardeşim adliyeden çıkarken onu gördüm ve ona seslendim. Yüzü gözü şişmişti, kolu
morarmıştı. Ayağında platin vardı ve ayakta duracak hali yoktu. “ Seni kim dövdü” diye sorduğumda “beni
polisler dövdü” dedi ve tutuklandığını söyledi. Kardeşim şuan o halde işkence görmüş vaziyette Diyarbakır
E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Kardeşime darp, cebir, şiddet uygulayan ve işkence
uygulayan tüm güvenlik görevlilerinden şikayetçiyim. Bu nedenle kardeşimin vücudundaki darp, cebir,
işkence izlerinin tespit edilmesi amacıyla kardeşim hakkında sağlık raporu aldırılması için kardeşimin
Devlet hastanesi veya üniversite hastanesine sevkinin yapılması için hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
10 Eylül 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir sokakta
üzerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu sarı, kırmızı, yeşil renkteki bileklikleri satan
17 yaşındaki A.B. isimli çocuk, polis şiddetine maruz kaldı. Öğlen saatlerinde A.B.'nin kurduğu tezgâhın
etrafını saran polisler, çocuğa tehditler savurarak, bilekliklerin tamamını bıçakla kesti. Polisin kendisine
küfür ve hakaretler savurduğunu ve tutuklamak ile tehdit edildiğini anlatan A.B., şunları anlattı: "Çabuk
bunları kaldır yoksa seni tekme tokat döver ardından da koluna kelepçe takarız. OHAL dönemindeyiz
istediğimizi yaparız' dedikten sonra bıçakla bilekliklerin hepsini kestiler"
13 Eylül 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, DBP PM üyesi Gani Kaya ve Belediye araç sürücüsü İshak
Yılmaz, içersinde bulundukları aracın zırhlı araçlarla önünün kesilmesi ardından, gözaltına alınarak Erciş
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette götürüldükleri sırada Kaya’nın polisler tarafından darp
edildiği ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
28 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Acat, şu beyanlarda bulundu:
“20.01.2016 tarihinde sabah saatleri 04.30 sularında biz uyurken şiddetli bir gürültüden kapımız kırılıp içeri
4-5 polis “kalkın yere yatın” şeklinde içeri girdiler. Evi dağıtıp arama yaptılar. Babamı sordular. Evde
annem, kardeşim, ablam ve ben vardık. Direk bana “baban nerede” sordular. Babamın nerede olduğunu
bilmiyorum dediğimde kafama silah dayayıp bana hakaret ettiler. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Annem
konuşmaya başlayınca onu susturarak konuşmasını engellediler. Sonra çıkıp gittiler. Bu konuda sizden
destek sunmanızı talep ediyorum.”
29 Eylül 2016’da, Siirt merkezde Barış, Alan ve Çal mahallelerine sabah erken saatlerde eş zamanlı
baskın düzenlendi. Baskında DBP PM üyesi Ferhat Akıncı, Halit Kaçar, Musa Kaçar, Kenan Dayan, Sait
Özbay, Yakup Şavlı, DBP eski İl Eşbaşkanı Sıddık Taş, Tahir Taş, Şakir Taş, Adnan Taş, Mehmet Taş,
Kenan Atılgan, soyadı öğrenilemeyen Selahattin ve eşi Huri ile evlerindeki 2 misafir ve adı öğrenilmeyen 8
kişi gözaltına alındı. Baskında evleri dağıtan polislerin, evde buldukları herkesi feci biçimde darp ettiği
öğrenildi.
4 Ekim 2016’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında kapatma kararı aldığı 12 TV ve 11
radyo kanalından biri olan Özgür Radyo da Güvenlik Şube ve Mali Şube polisleri tarafından baskın yapıldı.
Kadıköy'de bulunan radyoya baskın düzenleyen polislerin kapıyı kırarak içeri girmesine tepki gösteren
radyo çalışanları darp edilerek gözaltına alındı. Aralarında haber takibi yapan JİNHA muhabiri Öykü Dilara
Keskin ve ETHA muhabiri Pınar Gayip ve radyo çalışanlarının bulunduğu 16 kişi darp edilerek gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar arasında isimleri öğrenilenler şöyle: Ali Sönmez Kayar: Radyo çalışan Can
Karakulak: Radyo çalışanı Ardanuş Ateş: Radyo çalışanı Zeynep Derya Yıldız: Radyo çalışanı Arzu
Demir: Radyo çalışanı Önder Öner: ETHA Müdürü Ezgi Özer: ETHA muhabiri Deniz Bakır: Atılım Genel
Yayın Yönetmeni Sedat Şenoğlu: ESP MYK Üyesi Ahmet Ayva: HDK İl Yürütme Kurulu Üyesi Öykü Dilara
Keskin: JINHA muhabiri Soyadı öğrenilemeyen Nevcihan isimli radyo çalışanı.
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5 Ekim 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi ve Xaçort Mahallesi'nde sabah
saatlerinde özel hareket timleri tarafından eş zamanlı ev baskınları gerçekleşti. Çok sayıda zırhlı araçla
ablukaya alınan evlerde yapılan aramanın ardından ismi öğrenilemeyen 7 kişi gözaltına alındı. Baskın
esnasında timlerin aile fertlerine hakaret ettiği ve gözaltına alınanları ise darp ettiği belirtildi.
8 Ekim 2016’da, 27 Eylül Salı günü Bitlis'ten Siirt giderken içerisinde bulunduğu araç, Havêl'e (Baykan)
bağlı Buzlupınar mevkiinde polislerce durdurulan gazete muhabiri Adnan Kümek, GBT kontrolü yapan
polislerce üzerindeki muhabir kartını gösterince araçtan indirilerek gözaltına alındığını karakola
götürüleceğini sandığını ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bindirildiğim polis aracı ile Bitlis'e
doğru yola koyulduk. Yol boyunca edilen küfür ve hakaretlerle emniyete götürüleceğimi sanırken Bitlis kent
merkezinin dışında yer alan metruk bir binaya götürüldüm" ve iki gün boyunca tutulduğum bu mekanda
polislerin işkencesine maruz kaldım, iki gün sonra yine kent dışında serbest bırakıldığını anlatan Kümek'in
maruz kaldığı akıl almaz işkence izleri hala vücudunda olduğunu basın mensuplarıyla paylaştı. Uğradığı
işkenceden kaynaklı bacakları diz kapağına kadar şişen Kümek, yaşadığı vahşeti "muhabir kartımı da alan
polisler, kartı yakıp naylonunu bacaklarıma damlattı" diyerek dile getirdi. Kümek'in bacaklarındaki yanık
izleri de maruz kaldığı işkencenin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. "İki gün boyunca bana işkence
ettiler" diyen Kümek, işkenceci polislerin kendisine yine "Sen burada ne arıyorsun, memleketine, Siirt'e
gitsene. Van'da durma" dediğini de aktardı.
10 Ekim 2016’da, İstanbul Avcılar metrobüs durağında, metrobüs içinde mendil satan 12-13 yaşlarında
küçük çocuğu sivil polisler darp etti. Çocuğunun ağlaması üzerine ise, çevredeki yurttaşlar polise "Çocuğa
bu şekilde davranamazsın" diyerek tepki gösterdi. Yurttaşın tepkisine polisin yanıtı ise ,"Ben polisim benim
işime karışma, git beni şikâyet et, dava aç" şeklinde oldu. Bunun üzerine bir yurttaşın "Adını söyle şikayet
edeceğim" demesi ile susan polis, çocuğu metrobüs durağından 100 metre ileride bulunan polis aracına
kadar kolundan sıkarak götürdü.
11 Ekim 2016’da İHD Genel Merkezine yazılı başvuran ve Ankara/Sincan da ikamet eden Ferhat Şimşek
şu beyanlarda bulunmuştur; “pazar günü kızımla dışarı cıktık carsıdan ihtiyaçlarımıı alıp eve dönecektik
aracımı yolun kenarına bırakıp dörtlüleri yakıp esnafın dükkanına gidiyordum aracımın yanına sivil bir araç
aracı buradan çek dediler ben de hemen aracımı alım 30 mt ilerideki parka çektim sivil araç tekrar yanım
da durup sen artismisin lan dedi bende tamam hemşerim çektim dedim lan diye konuşmayın dedim
araçtan iki kişi inip sen bizim kim olduğumuzu biliyonmu deyip biz polisiz deyip kızımın yanın da yakamı
tutup yumruk atılar ağır sözler sarf ettiler cep telefonumu kızıma verdim polis cağır dedim senin le
uğraşacağız dediler trafik polisi geldi devrem gerekeni fazlasıyla yap dediler bende polislerden
şikayetçiyim dedim hastaneye rapora gittim oradan karakola gittik saat 12 den 17.00 kadar beni beklettiler
amirleri benle konuştular olayı kapatalım dediler ben şikayetçiyim dedim ifadem alındıktan sonra beni
nezarete attılar” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.
12 Ekim 2016’da edinilen bilgilere göre; Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde, ilçe merkezine seyahat etmek
amacıyla araçlarıyla seyir halinde olan B.T., İ.Ç. A.E ve M.K isimli köylüler, Beyyurdu Karakolu'nun askeri
kontrol noktasında durduruldu. İddiaya göre; GBT kontrolüne tabi tutulan yurttaşlar araçtan indirilerek ve
tek sıraya dizilerek, rütbeli askerlerin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldı. Sıraya dizildikten sonra
30 saniyeden geri saymaya başlayan askerlerin kendilerini darp etmeye başladığını ifade eden yurttaşlar,
ellerindeki metal aletlerle kendilerine işkence edildiğini söyledi. Yurttaşların, maruz kaldıkları işkence
nedeniyle vücutlarının birçok yerinde morluklar ve darp izleri olduğu belirtildi.
17 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bağlı Garê Köyü ile köye bağlı Meleviya, Gêleşîm ve
Şarîte köylerinde bulunan birçok eve askerler eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında,
Ömer Yüce, Reşit Süren, Bekir Yüce, Selim Demir, Sıddık Yücel, Sait Tekin ile Memet Emin Demir adlı
yurttaşlar gözaltına alındı. Baskınlar sırasında köylülere hakaret eden askerler, Kamuran Yılmaz adlı
yurttaşı da feci şekilde darp etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yılmaz’ın vucüdunun birçok
yerinde morluklar oluştu.
17 Ekim 2016’da Muş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DİHA Muhabiri İdris Sayılgan,
gözaltına alındı. Baskında Sayılgan’a ati fotoğraf makinesi, kamera ve hafıza kartlarına el konuldu.
Sayılgan’ın, özel harekat timleri tarafından başı duvarlara vurulmak suretiyle darp edildiği iddia edildi.
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17 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan H.Ö.; “Oğlum U.Ö. Temmuz ayı içerisinde Balıkesir
Akçay’da ayrımcı yaklaşım sergileyen bir polis memuruyla tartışmış, alıkonulmuş, dövülerek bırakılmıştır.
Durumu hastane yetkililerinin bizi aramasıyla öğrendik. Biz Kürt ve Alevi bir aileyiz. Pazarcılık yapmamız
sürekli engelleniyor. Oğlumla ilgili her hangi bir sağlık raporu olmadığını söyleniyor, mağdurken şüpheli
duruma düştük.” Dedi. (İHD İstanbul)
18 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde öğle saatlerinde yapılan baskınlarda aralarında belediye
personelleri Ayşe Kanuszengin ve Aladdin Demir’in de bulunduğu 7 kişinin ters kelepçe takılarak gözaltına
alınmasına tepki gösteren belediyesi eşbaşkanları polislerin tehdidine maruz kaldı. Polisler gözaltı
yapılmasına tepki gösteren belediye eşbaşkanlarını "Herkes haddini bilsin. Bu belediyeyi başınıza yıkarız"
diyerek tehdit etti. Öte yandan gözaltına alınan Ayşe Kanuszengin'in henüz 2 yaşında olan bebeği, aile
fertleri tarafından annesi tarafından emzirilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, ancak polislerin
bebeğin annesi tarafından emzirilmesine izin vermedi.
18 Ekim 2016’da, Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi'nde okuyan S.K., E.K., A.A., H.A.T. ve A.H.
adlı öğrenciler, 12 Ekim günü R1 dersliğine "Demokratik ülke, demokratik üniversite" yazılı pankart
astıkları ve buna engel olmaya çalışan polislerle yaşanan arbede sırasında bir polisi darp ettikleri
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı.
19 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice-Kulp ilçeleri arasında bulunan karayolunda operasyondan dönen
korucuların içinde bulunduğu minibüse yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırı ardından olay yerine gelen çok
sayıda korucunun Gürbeyli köyüne baskın düzenlendiği ve evinin önünde bulanan Kerim Perçin isimli
yurttaşı darp ettiği iddia edildi. Perçin, daha sonra gözaltın alındı.
22 Ekim 2016’da, Mersin'de 12 Ekim günü yapılan ev baskınlarında 7 kişi ile birlikte polislerce gözaltına
alınan Ercan Fırat isimli yurttaş, o günden bu yana götürüldüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde tutuluyor.
Evlerinin etrafının zırhlı araçlarla saran polislerin baskını sonrası eşinin gözaltına alındığını ve o sırada
polislerin şiddetine maruz kaldığını belirten 7 aylık hamile eşi Merve Nur Fırat, o anları "Eşim kaçmaya
çalışmadı ama onu evden çıkarana kadar o duvardan bu duvara kafasını vuruyorlardı. Eşim kendini
koruyamıyordu, silah dipçikleriyle vurdular. Gözümün önünde eşimi perişan ettiler" sözleriyle anlattı.
Eşinin darp edilmesine tanık olması nedeniyle kendisinin de baskın sonrası hastaneye kaldırıldığını ve
bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını paylaşan Fırat, polislerin eşinin yanı sıra kendisini de
gözaltına almakla tehdit ettiklerini ifade etti. Doğumun yaklaşması nedeniyle eşiyle birlikte bebekleri için
hazırlık yaptıklarını paylaşan Fırat, avukatlarının aktarımlarına göre, 12 gündür gözaltına tutulan eşine
dönük işkence emniyette de sürmüş. Ne kendisi nede diğer yakınlarının ise hiçbir şekilde o günden beri
eşiyle görüştürülmediklerini söyleyen Fırat, "Bilgi alamıyoruz. Ayağında ayakkabısı olmadan götürdüler.
Eşime yapılanlara ben adalet demem, adaletten bahsetmesinler bana. Eşime ne ekmek ne su veriliyor.
Her gün işkence yapıp, hastaneye götürüyorlar. Hayatından endişeliyim" dedi. Gözaltında tutulan Ercan
Ercan'ın babası Abdulgaffar Fırat da, oğlunun ne için gözaltına alındığını dahi bilmediklerini belirtti. Baba
Fırat, tüm yetkililere "Oğluma yapılan işkenceler son bulsun" diye çağrıda bulundu.
22 Ekim 2016’da, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik
Caddesi üzerinde bulunan Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'ni (SEYMER) karakola çevirildi.
Polisin, SEYMER önünden gelip geçenlere sorgusuz sualsiz saldırdığı aktarıldı. SEYMER'in karakola
çevrilmesinin ardından polisin mahalleyi ablukaya aldığını ifade eden H.E. adlı genç, polisin sürekli olarak
ana caddede zırhlı araçlarla devriye atıp, gençlere sataştığını söyledi. Geçen hafta polisin konumlandığı
yere bir saldırının yapıldığını hatırlatan H.E., "O saldırıdan sonra polis tüm dükkanlara girip, halka küfür ve
hakaret etti. Beni ve ağabeyimi de, küfür edip darp etti. Polis bize, 'Lan oğlum bize bomba atanlar buradan
çıktı. Sen neden tanımıyorsun? Siz göreceksiniz' dedi. Halk üzerinde büyük bir tedirginlik var. Gençlerin
takıldığı internet ve bilardo salonlarına sürekli girip gençlere saldırıyorlar" şeklinde konuştu.
25 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan H.A.; “21 Ekim akşam saatlerinde, Kadıköy’den dolmuşa
binip eve giderken, polis memurlarınca kimlik kontrolünden sonra indirilip özel harekat polislerince
dövüldüm ve hakarete uğradım bir süre bu durum devam etti.” Dedi. (İHD İstanbul)
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25 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde motosikletleri ile gezen 2 genç, Mardinkapı civarında
kendilerini durduran polislerin saldırısına maruz kaldı. Olay yerine yakın bir yurttaş tarafından telefonla
çekilen görüntülerde kalabalık sayıdaki sivil polislerin, aralarına aldıkları 2 genci hakaret ederek surların
dibine götürdüğü görülüyor. İsimleri öğrenilemeyen 2 genç, darp edildikten sonra polisler tarafından olay
yerinde bırakıldı.
1 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurettin Bakan, şu beyanlarda bulundu:
“26.10.2016’da belediye eşbaşkanlarının gözaltına alınmasından dolayı Büyük Belediyesi önüne gittim.
Orada önce Toma bize su sıktı. Daha sonra polisler müdahale etti. Beni gözaltına almaya çalışan polis,
sağ kolumu arkaya doğru büktü ve vücuduma copla vurdu. Kolumun kırıldığını düşündüm. Bunu yapan
polisi hatırlamıyorum. Ancak görüntüler sosyal medyaya düştü. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye
götürüldüm. Oradaki doktor beni kelepçeli bir şekilde yanımda polis varken baktı. Doğru dürüst muayene
edilmedim. Kolumu söylediğim halde film bile çekilmedi. Herhangi bir tedavi yapılmadı. Oradaki doktor
rapora ne yazdı bilmiyorum. Karakola götürüldük. 27.10.2016’da Dicle üniversitesine götürüldüm, orada
film çekildi ancak herhangi bir tedavi yapılmadı. Tekrar karakola götürüldüm. 28.10.2016 3 kez hastaneye
götürüldüm. Film çekildi. Sağ kolumda “çıkık ve çatlak” olduğunu söyledi. Kolum alçıya alındı. Başka bir
tedavi yapılmadı ve karakola döndük. Bu sabahta serbest bırakıldım. Polis tarafından işkenceye uğradım.
Bunu hastanede raporlaştırılmadığını düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
4 Kasım 2016’da, Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan ve tutuklama talebi ile mahkemeye sevk
edilen Şırnak Milletvekilli Leyla Birlik'in gözaltına alınması esnasında darp edildiği öğrenildi.
4 Kasım 2016 tarihinde, Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP Eş başkanları ve milletvekillerinin getirildiği
adliye binası önünde toplanan gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında DBP Eş Genel
Başkanı Sebahat Tuncel ve grupta bulanan 10 yurttaş gözaltına alındı. Zor kullanılarak gözaltına alınan
Tuncel, polis tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi.
18 Kasım 2016’da, İstanbul Okmeydanı’nda faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi’ni basan polis ekiplerinin
Grup Yorum sanatçıları Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin
Bölek, Abdullah Özgün, Musa Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı’yı darp ederek gözaltına aldığı
öğrenildi.
23 Kasım 2016’da öğrenilen olay Aydın’ın İncirliova ilçesinde 4 Temmuz gecesi meydana geldi. İddiaya
göre babasına ait otomobille evine giden M.K., kırmızı ışıkta durduğu sırada, sivil polis ehliyet ve ruhsat
kontrolü yapmak istedi. Ehliyeti olmayan M.K., sivil araçla gelen ekibin polis olduğuna inanmadığını öne
sürerek kaçmaya başladı. Bir süre kovalamaca devam etti. Daha sonra polis, belediye işçisi V.B.’nin de
yardımıyla M.K.’yi yakaladı. Yakalanan M.K., belediye işçisi V.B. ve İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli olduğu belirtilen polis memuru M.D. tarafından dövüldü. Dayak, sokaktaki bir işyerine ait güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere göre M.K.’nin araçtan indikten sonra koşarak sokağa girdiği
görüldü. M.K.’nin daha sonra duvar kenarında durup ellerini havaya kaldırması göze çarptı. Motosikletle
gelen belediye işçisi V.B.’nin M.K.’nin yanına gelip yüzüne 3 kez yumruk attığı, ardından yanlarına ulaşan
sivil polis memuru M.D.’nin tekme attığı M.K.’yi yere düşürdüğü görüldü. M.K. yerde yatarken polisin çeşitli
yerlerine tekme atması ve bir ara silahını çıkartıp kabzasıyla çocuğun kafasına vurması da görüntülere
yansıdı. O anlarda belediye işçisinin ise motosikletinden inerek M.K.’yi tekmelediği görüldü. Daha sonra
yerden kaldırılan M.K. ekip aracına götürüldü. Dövülen M.K., polis aracında ve karakolda da dayak ve
küfüre maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. M.K.’nin avukatı İrfan Taş, şöyle konuştu:
“Müvekkil çocuk, sivil polis olduğunu sonradan anladığı bir ekip tarafından camı tıklatılınca hızla kaçıyor.
Arkasından ateş ediliyor, kaçarken başka bir araca çarparak duruyor. Burada çocuğun amacı evine
gidebilmek. Zaten eve yakın bir yerde yakalanıyor ve darp ediliyor. Her ne kadar kaçması hata ise de
kanundaki karşılığı idari para cezasıdır. Polisin şiddet uygulaması, görevi kötüye kullandığının açık
göstergesidir. Biz bu konuda gerekli şikâyeti yaptık.”
23 Kasım 2016’da, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde müebbet hükümlüsü olan Abdullah Öcalan'ın
serbest bırakılması için 3 yıl önce dilekçe verdikleri için haklarında dava açılan Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Cezaevi'nde müebbet hükümlüleri, Baysal Demirhan, Muhammet Akyol ve Vedat Düşküner'in
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yargılanmasına bugün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti de,
savunmanın "ideolojik içerikli olduğunu" iddia ederek kısa kesilmesini istedi. Akyol, savunma hakkının
engellenmesine itiraz ederken, avukatlar da müvekkillerinin savunma hakkının engellenemeyeceğini
belirtti. Tartışma sürerken, askerler mahpuslara müdahale etti. 3 mahpus, darp edilerek duruşma
salonundan çıkartıldı. Avukatlar da bu durumu protesto ederek, duruşma salonunu terk etti.
26 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedime İpek, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda belirttiğim adreste oturuyoruz. 5 nüfusuz. 26 Kasım 2016’da sabah saat 05.00 civarında
evimizin etrafını özel harekât timleri ve kendi araçları olan kirpi-akrep ile etrafımızı sardılar. Yaklaşık 20
kişiydiler. Kapımızı çaldılar. Polis dediler. Bizde kapıyı açtık. Eşimi ve oğlumu ittiler ve ellerinizi kaldırın
dediler. O esnada oğlum Recep İpek’i dövmeye başladılar. Çok kötü dayak attılar. Üzerinde kan vardı.
Yüzünde ve burnundan kan akıyordu. Evimizi aradılar. Eşyalarımızı dağıttılar. Kadın polisler bizi de
aradılar. Oğlumu gözaltına aldılar. Oğlumun nereye götürüldüğünü bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
5 Aralık 2016’da Diyarbakır’da bir kadın, otobüs durağında araç beklediği sırada özel harekat polisleri
tarafından gözaltına alındı. Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde yaşanan
olayda, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, durakta otobüs beklediği sırada içerisinde bulundukları zırhlı
araçla kimliği bilinmeyen sarı saçlı kadının yanına gelen özel harekat polisleri, araçtan indikleri gibi önce
havaya iki el ateş açtı. Ardından duraktaki kadın darp edilerek gözaltına alındı.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Merkez Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Belediyesine binasına polis tarafından
baskın düzenlendi. Baskında, binada arama yapıldı. Baskın esnasında belediyede elektrik mühendisi
olarak görev yapan Bişar Tutuş, baskına tepki gösterdiği için darp edilerek gözaltına alındı. Darp edilme
görüntüleri belediyenin güvenlik kamerasına takılan Tutuş, 08 Aralık 2016’da emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, “Resmi görevlilere mukavemet edip, hakaret etmek”
suçlamasıyla tutuklandı.
10 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bülent Deniz, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Mazlum Deniz, Melikahmet semtinde ikamet eden arkadaşının evine gitti. 6 Aralık günü akşam
09.00-09.30 civarında Melikahmet Mahallesi muhtarlık civarında akrabasıyla birlikte o yolda yürürken polis
noktasında durduruldu. Polisler kendilerinden kimliklerini istediler. Oğlumun arkadaşının kimlik kartı
yanında değilmiş. Oğlum akrabasının ailesini arayarak kimliğini istediler. O noktada bulunan polisler fiili
olarak oğlumun telefonuna el koyuyorlar. Galeride fotoğraflara bakıyorlar. Telefonda fotoğrafları
incelemesiyle oğlum Mazlum’u darp etmeye, işkence etmeye başlıyor. Tahminen oğlumun beyanlarına
göre 3-4 polis onun etrafında vardı. Başımı eğdiklerinden dolayı polisleri tam olarak göremiyordu. Sürekli
oğluma infaz tehditlerinde bulunmuş. Ağza alınmayacak küfürler etmiş. “senin kaydın çıksa başına
sıkarım, seni şurada öldürürüm, cenazeni burada buldum” deyip cenazeni belediye mezarlığına gömerler”
şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etmişler. Oğlum feci şekilde darp ettiklerinden dolayı sol gözünün altı ile
burnundan kan akmış. Burnu kırıldı. Gözünün etrafında şişkinlik oluştu. Darp ve işkenceyi kimseye
anlatmaması için tehdit edilmiş. Olayı adli vaka olarak göstermesini istemiş. Oğlum da daha sonra bunu
karakolda adli vaka olarak anlatmak zorunda kalmış. Oğlum olay yerinden ayrılırken kendisine “bundan
sonra ensende iki polis olacak, seni öldürmedim ki yarın göğüs göğse çarpışalım” şeklinde sözler
söylemiş. Oradan ayrılıp eve geldi. Ertesi gün Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine gidip tedavi oldu.
Oğlum Mazlum’a darp raporu tutuldu. Hastane tarafından Bağlar karakoluna yönlendirildi. Oğlum
korkudan ifadesinde olayı adli vaka olarak anlatıyor. Olay yerini de Kaynartepe olarak ifadeye geçiriyorlar.
İfade sırasında herhangi bir avukattan hukuki yardım alamamış. Olayı geç öğrendiğimden dolayı ifadenin
düzeltilmesi ve oğluma bunu yapanların cezalandırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep
ediyorum.”
15 Aralık 2016’da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile kendi evinde 1-1 berabere
kalan Amedspor'un başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Amedspor Başkanı Nurullah Edemen "Polisin bizlere ne gerekçeyle
saldırdığını bilmiyoruz. 2 futbolcumuz darp edildi, hastaneden darp raporu aldı. Şu an emniyetteyiz
oyuncumuz Mansur Çalan gözaltında" dedi.
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16 Aralık 2016’da derneğimize başvuran Avukat E.M.; “Halen İstanbul Barosuna bağlı avukatım
5.12.2016’da İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Pasaport Şube müdürlüğünde polisler tarafından saldırıya
uğradım ve görevimi yapmam engellendi.” Dedi. (İHD İstanbul)
20 Aralık 2016 tarihinde derneğe gelerek başvuru yapan E.A.; “16 Aralık günü, Kadıköy rıhtım civarında
kimlik soran ve polis olduklarını söyleyen sivil iki kişi tarafından telefonum alıkonup kapatıldığım güvenlik
kulübesinde işkenceye uğradım, darp ve tehdit edildim, bıçak çekildi ve küfür edildim. Zorla istiklal marşı
okutuldu. Bırakıldıktan sonra hastaneye gidip rapor aldım. Bu konuda Anadolu adliyesinde şikayette
bulundum.” Dedi. (İHD İstanbul)
23 Aralık 2016’da, Kamuda ihraçlara karşı Dün İstanbul Kartal Meydanı'nda "İşimi, ekmeğini geri
istiyorum" şiarıyla bir araya gelerek Ankara'ya doğru yola çıkan KESK lileri polisin kalkanlarla darp etmesi
üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Bu sırada KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen de, polis
tarafından darp edildi.
23 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulfetah Çiçek, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Kenan Çiçek, kendi halinde evli ve iki çocuğu var. Geçimini inşaatlarda çalışarak sağlıyor. Ancak
21.12.2016’da sabah saat 02.00 sularında evine polis olduklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi ve birçok zırhlı
araçla evine baskın düzenleyerek oğlum Kenan’ı gözaltına aldılar. Arama sırasında evi dağıtmışlardır.
Gözaltına alınma sırasında oğlumu tartaklamışlardır. Emniyette avukat aracıyla oğlumdan haber alabildik.
Bize 5 gün sonra mahkemeye çıkarılacağı söylendi ancak 2 gün sonra Kayseri’ye götürdükleri bilgisi
verildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tülay Yer Çelik, şu beyanlarda bulundu:
“25.12.2016 günü sabaha doğru saat 04.00 sıralarında evimize özel harekat polislerince baskın
düzenlendi. Evde ben, eşim Ömer Çelik, kayınvalidem ve 38 günlük bebeğimiz vardı. Kapıyı
yumruklayarak büyük bir gürültü ile çaldılar, üstümüzü giyinip açacağımızı söylememize rağmen hemen
açın diye yumruklamaya devam edince kapıyı açmak zorunda kaldık. Ellerinde silahlar, kar maskeli,
ellerinde kalkanlar bulunan yaklaşık 20 kişi vardı. Bütün bina onların gürültüsü ile kalktı. Hangi amaçla
geldiklerini söylemeden, herhangi bir arama kararı göstermeden, içeri dalıp beni ve kayınvalidemi yere
yatırdılar. Sonra duvar kenarına alıp her birimizin başına silahlı bir polis diktiler. Bu polisler arama boyunca
başımızda bekledi ve hiçbir yere hareket etmemize izin verilmedi. Eşim Ömer’i salona götürüp yere
yatırdılar. Biz salonu tam olarak göremiyorduk ama sürekli bağırma ve inleme sesi geliyordu. Darp
ettikleri, işkence uyguladıkları anlaşılıyordu. Sürekli hakaret sesleri geliyordu. “ Türkün gücünü görün,
yazarsın ha, haber yaparsın ha, şimdi kalk yaz, Ermeniz misiniz Kürt müsünüz…” diye bağırma ve hakaret
sesleri geliyordu. Ömer lavabo ihtiyacını gidermek istediğinde lavaboya getirdiler, elleri ters kelepçeli idi,
burada da darp ettiler, lavabo ihtiyacını göremeden geri götürdüler, bir ara balkona çıkardılar, buradayken
e bağırma ve inleme sesleri geliyordu. Hakaretleri çoğunlukla yaptığı gazetecilik mesleğine dairdi. Sürekli
annen baban bu mesleği yapmana nasıl izin verdi deyip hakaret ediyorlardı, “Türkün gücünü göreceksiniz”
diyorlardı. 12 polisin şehit düşmesini sürekli dillendirdiler. Çok ayrıntılı arama yaptılar, özel eşyalarımız ve
çantalarımız hem kadın polis hem de erkek polislerce arandı. Özel Harekat Polislerinin işi bittikten sonra
TEM Şube polisleri olduğunu söyleyen polisler aramaya devam ettiler. Eşim Ömer’i götürürken halen ters
kelepçeliydi ve kolları kızarmıştı. İstanbul’a götürüldüğünü öğrendik. Bu arama işlemi sırasında ben, eşim
ve kayınvalidem büyük bir psikolojik baskı ve işkenceye, hakarete maruz kaldık, eşim Ömer fiziki ve
psikolojik olarak işkenceye maruz kaldı. Şüphelilerden şikâyetçiyiz, hukuki yardım talep ediyoruz”
26 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Makbule Ayaz, şu beyanlarda bulundu:
“21.12.2016’da saat 18.30’da Kayapınar ilçesi Ronahi sitesi girişinde kardeşim Mehmet Ayaz, gözaltına
alındı. Biz gözaltına alındığını site güvenlikçisinden öğrendik. Aynı güne saat 22.00’da kardeşim
Mehmet’in evinde polislerce arama yapıldı. Aynı günde kardeşimin gözaltına alındığını polisler haber
verdi. Ondan sonra da kimse bizi aramadı. Kardeşimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Sadece ilk gün
arayıp kardeşimin gözaltına alındığını söylediler. Daha sonra hiç haber alamadık. Aynı gün kardeşimin
eşini arayıp ona Mehmet’i yüzleştirmek için Kayseri’ye götürüyoruz demişler. En son bize bu bilgi verildi.
Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Ondan bir haber alamıyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
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28 Aralık 2016’da, avukat Barkın Timtik ile dayanışmak amacıyla Silivri Cezaevi önünde başlatılan "Adalet
Nöbeti"ne katıldıkları için darp edilerek gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 3 avukat,
Özgür Yılmaz, Oya Aslan ve Ayşegül Çağatay, buradaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık
tarafından serbest bırakıldı.
29 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” esnasında 104 gün süren çatışmalar
nedeniyle ilçede mahsur kalan ve aralarında kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum
Dolan’ın da bulunduğu 32'si tutuklu 40 kişi hakkında açılan davanın duruşmasında tutuklular ve izleyiciler
darp edildi. Darp edilerek mahkeme salonundan çıkarılan tutukluların nezarethanede de darp edildiği
ortaya çıktı. Dılşad Şengül, Remziye Tosun ve Ferit Özbek işkence nedeniyle yaralanırken, Özbek’in
beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
30 Aralık 2016’da, Ege Üniversitesi'nde, cinsel istismar yasasını protesto eden ve darp edilerek gözaltına
alınan öğrenciler hakkında üniversite yönetimi, darp edildikleri görüntülere net olarak yansımasına rağmen
"özel güvenliği" darp ettikleri iddiasıyla 8 öğrenciye soruşturma açtı.
12.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
21 Ocak 2016’da İHD Gaziantep Şubemize Yakup Coşkun tarafından kardeşi Ekrem Coşkun’un
arkadaşlarıyla birlikte Osmaniye T2 tipi cezaevindeyken çıplak arama, zorlama ve darp olaylarına maruz
kaldığını, kardeşine ve arkadaşlarına işkence yapıldığını bildirdiği başvuru dilekçesi alınmıştır.
13 Ocak 2016’da derneğimize gelen N.Ş.; “Daha öncesinde Samsun Cezaevinde bulunan (S.A) orada
önceki zamanda tecavüze uğradığı için Menemen cezaevine gönderildi. Şimdi burada da tacize ve
cezaevinin keyfi uygulamalarına maruz kalıyor. Dilekçelerinin işleme alınmaması, darp girişimleri, tekli
hücreye koyma, kahvaltıların gece ikide verilmesi, ayrıca orada tanıştığı eşcinsel arkadaşın Aliağa’da ki
cezaevinde tecavüze uğradığı ve benzer bir durum yaşamamak için erkek koğuşunda kalmak istemediği
halde zorla erkek koğuşuna konuldu. Ayrıca orada bulunan Kürt arkadaşlara karşı yayın yasağı
uygulandığı, gündem gazetesinin verilmediğini belirtmiştir. Dernekte basın toplantısı cezaevi komisyonuyla
birlikte yapmak istiyoruz. İhd’den bir avukatın Menemen cezaevinde arkadaşları görmesini talep ediyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
9 Şubat 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan Ö.S.; “Kamu malına zarar vermekten hüküm
giydim. Beykoz Belediyesinde kamu hizmetinde infazımı tamamlarken hukuksuz bir şekilde toplu
çalışmaya geçtiler ve taşeronun emrine verdiler, bu duruma itiraz ettiğim için dosyamı infaza verdiler,
başka bir suçtan dolayı ihbar edildiğim için karakola aldılar. Burada kötü muamele gördüm, açık cezaevine
gönderdiler hakarete uğradım, kapalı cezaevine gönderdiler. Burada da kötü muameleye maruz kalmakla
beraber idare koğuşu denilen yere konuldum. Psikolojik olarak ezildim. Cezaevinde kaldığım 5 ay
boyunca, Savcı görüşü yazmama rağmen görüştürülmemek, gelen evrakları okumadan imzalattırmak,
Cumhuriyet gazetesine yazdığım mektubun gönderilmemesi tüm bunlarla ilgili dernekte basın açıklaması
yapmak istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Şubat 2016’da derneğimize gelen D.G.; “ Bafra F Tipi hapishanesinde bulunan Ercan Binay’ın
hücresinde bulunan koğuş arkadaşına gelen kolinin içinde sim kart çıkması üzerine hücreleri basılarak
zorla x ray cihazından geçirilip, dövülmüş nefessiz bırakılana kadar ağızları kapatılmıştır. Hücrede telefon
çıkmayınca tekrar hücrelerine götürülmüşler. 2. Müdür eşliğinde kalabalık bir gardiyan grubuyla hücreleri
tekrar basılıp talan edilmiş ve coplarla dövülmüşlerdir. Devamında Ercan Binay oturacak yeri dahi
olmayan bir hücreye alınmıştır. Hücresi adli tutukluların olduğu tarafta bulunduğu için havalandırmaya cam
vb cisimler atılarak rahatsız edilmektedir. İki haftadır haftalık telefon görüşmesinde ailesini aramamıştır.
Durumuyla ilgili bilgi alamıyoruz hapishane idaresi bilgi vermiyor. Hukuki yardım talebinde
bulunuyoruz.”dedi. (İHD İstanbul)
6 Mart 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Rize'deki cezaevine sürgün edilen 24 siyasi
mahpus, sevkin yapıldığı ring aracında yol boyunca işkenceye maruz kaldı. Sürgün edilenler arasında
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bulunan 23 yıllık hükümlü Rıdvan Yusufoğlu, ailesi aracığıyla kendilerine işkence yapıldığı belirterek,
ailesine “4 gün boyunca yol gittik ve hiçbir ihtiyacımız karşılanmadı. Sürekli sözlü ve fiziki işkenceye maruz
kaldık. Yolda aracımız yandı, ölümden döndük. Cezaevi girişinde de çıplak arama dayatıldı ve kabul
etmeyenler darp edildi.” şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.
8 Mart 2016’da Erzurum E Tipi Cezaevi’nde tutulan O.K. (14) adlı çocuğun işkenceye maruz kaldığı
öğrenildi. Çocuğunun kol ve omuzlarında darp izi olduğunu belirten annesi, suç duyurusunda bulunacağını
söyledi. O.K.’nin annesi oğlunun her gece gardiyanlar tarafından darp edildiğini ileri sürerek, “oğlum 14
yaşında, Doğubayazıt’tan buraya getirildi. İki tane gardiyan akşamları gidip oğlumu ve yanındaki bir Kürt
çocuğu dövüyorlarmış” dedi.
11 Mart 2016’da, Ankara Güdül Cezaevi'nde adli tutukluların sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalarak ve
ölümle tehdit edilen siyasi mahpuslar Suat Oğul, Metin Koç ve İdris Ağbaba Kırıkkale Hacılar F Tipi
Cezaevi'ne gönderildi. Kardeşi Suat Oğul'un görüşüne giden Ferit Oğul'a, kardeşi ve diğer siyasi
mahpusların Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bilgisini verdi
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda bulundu: “Tanıdığım olan
Faysal Bozkurt hükümlü olarak Diyarbakır Cezaevinde tutulmaktadır. 5 Mart 2016’da, 6 mahpus firar
edince Yusuf’u da babam ve diğer arkadaşları gibi hakaret ediyorlar. Bu hakaretlere itiraz edince sürgün
ediliyor. Faysal da babam gibi elleri kelepçeli ve ayakları bağlı bir şekilde, yanına hiçbir eşyasını almaya
izin verilmeden ring aracıyla önce Osmaniye cezaevine götürülüyorlar. Ringte hakaretlere devam ediliyor.
Daha sonra Osmaniye cezaevinde çıplak arama dayatılıyor. Faysal, babam ve diğer mahpuslar bu
duruma itiraz edince hepsi darp ediliyor. İlk gün yemek verilmiyor. Vücudunda darp izleri hala olmasına
rağmen hastaneye götürülmüyor. Osmaniye’de 4 gün tutulduktan sonra 11 Mart tarihinde İzmir T Tipi
cezaevine götürülüyorlar. Fakat aileler olarak sürgün edilen yakınlarımızdan haber alamıyoruz. Osmaniye
cezaevi yetkililerinden Faysal’ın İzmir’e sevk edildiğini öğrendik. Faysal’ın yaşamından ve sağlığından
endişe ediyoruz. Ailesi burara gelmediği için ailesi adına bu başvuruyu yapıyor ve işkence kötü
muameleden dolayı şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda bulundu: “Babam Davut
Adanir, Ocak 2015 tarihinden beri “örgüt üyeliğinden” hüküm giymiş ve Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
tutulmaktaydı. 5 Mart 2016’da, cezaevinden 6 mahkûm firar edince babam ve diğer mahkûmlara yönelik
işkence ve kötü muamele yapılıyor. Sabah odasına gidip arama yapılıyor. Oradaki mahkûmlara hakaret
ediliyor. Babam ve orada bulunan mahkûmlar bu muameleye itiraz edince hepsini sürgün ediyorlar.
Babam, Zülfikar Bayram ve bir kişiyi daha ringe elleri kelepçeli, ayakları bağlı bir şekilde ediliyor. Ringte
hakaretlere devam ediliyor. Ve bağlı bir şekilde önce Osmaniye cezaevine götürülüyorlar. Osmaniye
cezaevinde çıplak arama dayatılıyor. Babam ve arkadaşları itiraz ediyor. Babamı darp ediyorlar. Babam
şalvar giydiği için babama babama terörist deyip saldırıyorlar. Diğer arkadaşları buna müdahale etmeye
çalışınca onlarda gardiyanlar tarafından darp ediliyorlar. Yemek vermiyorlar, babam namaz kılmak istiyor,
gardiyanlar “teröristler namaz kılmaz deyip yine darp ediyorlar. Babamın 3 kaburgası kırılıyor. Vücudu
morarmış, sağ kolu bilekten yukarı derisi kaldırılıncaya kadar işkence yapılıyor. Bütün bunlara rağmen
tedavisi için henüz babam hastaneye götürülmemiş. Osmaniye’de 4 gün tutulduktan sonra 11 Mart
tarihinde İzmir T Tipi Cezaevine götürülüyorlar. Fakat babamdan şuanda haber alamıyoruz. Osmaniye
cezaevi yetkililerinden babamın İzmir cezaevine gönderildiğini öğrendik. Babamın sağlığından endişe
ediyoruz. Babama yapılan işkence ve kötü muameleden dolayı şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Seyfettin Söyler, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Kutbettin
Söyler, 1,5 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalmaktaydı. Geçen hafta içinde cezaevinden firar eden
tutuklular yüzünden oğlumu Osmaniye’ye sevk ettiler. Şimdi de Bandırma T Tipi 2 nolu cezaevine
gönderdiler. Oğlumun cezası henüz kesinleşmemiştir. Tek suçu firar eden tutuklularla aynı bölümde
kalmasıydı. Oğlum üstüne hiçbir şey alamadan sürgün ettiler. 7 gündür gerçekleşen firarın ardından
hemen sürgün edildiler. 11.03.2016’da oğlumun yanına gittim. Orada görevliler bana hakaret edip
şapkamı başımdan attılar. Oğlumla görüştüğümde her halinden eziyet çektiği belliydi. Diğer
arkadaşlarından yaralı olanlar vardı. İşkence edilmişlerdi. Onlara yemek, sabun vermiyorlarmış. Onlara
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giysi almak istedik bırakmadılar. Çocuğum kötü durumdadır. Oğlum firar edenleri tanımıyordu bile. Halen
suçlu olduğu bile belli olmadan sürgün ettiler. Maddi durumum iyi değil borç alarak onu görmeye gittim.
Tekrar Diyarbakır’a gönderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mahmut Uğan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Azad
Uğan, yaklaşık olarak 6 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalıyordu. 1 hafta önce meydana gelen
firardan sonra oğlum Osmaniye’ye oradan da Bandırma cezaevine sürgün edildi. Oğlum diğer sürgün
edilen 28 kişiyle beraber bu firar eden mahkûmlarla hiçbir ilişkisi veya alakası yoktur. Aynı koğuşta bile
kalmıyorlar. Diyarbakır’dan çıkışta işkence edilmişler, diğer cezaevine giderken de çıplak aramadan
geçirip darp etmişler. Oğlumun durumu hiç iyi değil. Oğlumun daha mahkemesi devam ediyor. Ceza bile
almamış. Böyle bir zulmü nasıl yaparlar anlamıyorum. Oğlumu görmeye gidecek durumum bile yok.
Oğlum için verdiğim hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Para yatırdım hesabına ama alır mı almaz mı bilmiyorum.
Oğlumun biran önce Diyarbakır’a getirilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Cemile Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Akrabam olan
Hüsamettin Dalkız, Diyarbakır D Tipi cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayken; 05.03.2016 günü akşam
saatlerinde önce Osmaniye cezaevine orada 2 gün kaldıktan sonra İzmir cezaevine götürüldüler.
Hüsamettin’le Osmaniye cezaevinde (11.03.2016’da) görüştük. Çıplak soydurularak darp edildiklerini
hakarete uğradıklarını söyledi. Hiçbir eşyalarımı almalarına dahi izin verilmemiştir. Hüsamettin’in
sağlığından ve güvenliğinden merak ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Yüksel Aslan Acer, şu beyanlarda bulundu: “kardeşim
Sadık Aslan, Şırnak T Tipi cezaevinde hükümlüydü. 7 Mart günü (11.03.2016 telefonla bildirildi) saat 12
civarı koğuşları basılıyor. Zorla çırılçıplak soydurularak (koğuştaki herkes) darp edilerek ve ağır hakaretler
(argo küfür, vatan haini gibi) edilerek, koğuşlardan eşyalarını alamadan çıkarıldıklarını anlattı. Aynı gün
Trabzon’a gitmek üzere yola çıkarılmışlar. Yol süresi 3 gün sürmüş. 10.03.2016’da Trabzon E Tipi
cezaevine nakledilmişler. Şuan ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama arkadaşlarının yüzünde ve
vücutlarında morluklar, darp izi olduğunu, hastaneye götürülmediklerini söyledi. “ Belki kendisi de aynı
durumdadır, üzülmememiz için söylememiştir ve kaygılanıyoruz. Aynı zamanda Şırnak cezaevindeyken
cezaevi koşullarının iyi olmadığını, bazı hükümlülerin yerde yattığını, su sorunu yaşadıklarını da daha
önce aktarmıştır. Kardeşimin özellikle sağlığı için endişe duymaktayız. Şu anki koşulları ve güvenceleri
için yetkililere ulaşıp bilgi almak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Nesih Aslan, şu beyanlarda bulundu: “ Ağabeyim Orhan
Aslan 2011 yılının Mart ayında tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.
Akabinde cezası kesinleşti. Cezasını infaz etmekte iken; Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/
hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; ağabeyim Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Bunun üzerine
Osmaniye Cezaevine giderek ağabeyimle görüştük. Ağabeyimin görüşünde halsiz olduğunu, cezaevi
girişinde çıplak aramaya maruz kaldıklarını; gardiyanların kötü muamele / işkence uygulamalarıyla karşı
karşıya kaldıklarını beyan etmiştir. Bugün aldığımız bilgiye göre ise; ağabeyimin İzmir 4 nolu cezaevine
sevk edildiğini öğrendik. Oğlum sevk edilirken gerek cezaevine götürüldüğünde gerekse de Osmaniye
cezaevinde uğramış bulunduğu kötü muamele/ işkence uygulamaları nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Halise Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahfuz
Dorudemir yaklaşık 21 yıldır çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak kalmaktadır. Son 9 yıl ise Diyarbakır D
Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum akciğer ve tümür hastalığı nedeniyle
sürekli hastaneye gidip gelmekteydi. Biz bu nedenle Diyarbakır Cezaevine sevkini istemiştik. Diyarbakır D
Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum Osmaniye Cezaevine sevk edildi.
Akabinde Osmaniye Cezaevine gidip oğlumla görüşmek istedik. Oğlumla görüştüğümde; oğlum birçok
yerinde yara olduğunu, ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığını ve üzerindeki elbiselerinin de yırtık
olduğunu gördük. Oğlumun beyanına göre; özellikle Osmaniye cezaevine getirildiklerinde çıplak aramadan
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geçirildiklerini, gardiyanların kendilerine hakaret ve fiziki müdahalede bulunduklarını beyan etmiştir.
Görüşme sırasında da askeri yetkililerin baskısıyla karşılaştık. Bugün edindiğimiz bilgiye göre de; oğlumun
Osmaniye Cezaevinden İzmir 1 Nolu Cezaevine götürüldüğünü öğrendik. Oğlum gerek Osmaniye
Cezaevine götürülürken gerekse de Osmaniye cezaevinde uğramış olduğu kötü muamele / işkence
nedeniyle şikâyetçiyim. Ayrıca İzmir’e götürüldüğünde ne yaşadığını bilmiyoruz. Oğlumun hasta olması
nedeniyle yaşamından da endişe duymaktayım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Yesure Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer
Mahfuz, 20 gündür Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutukluydu. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/
hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Biz bunun üzerine oğlumu
görmek için Osmaniye Cezaevine gittik. Oğlumun beyanına göre; kendisine gerek Osmaniye cezaevine
götürülürken gerekse de Osmaniye Cezaevinde kötü muamele/ işkence uygulamaları olduğunu beyan
etmiştir. Bugün edindiğimiz bilgiye göre ise; oğlum Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu T Tipine
sevk edilmiştir. Oğlum Osmaniye cezaevine götürülürken gerek cezaevi girişinde gerekse de cezaevinde
maruz kaldığı işkence ve kötü muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Necibe Karaca, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan
Ramazan Karaca, yaklaşık 6 aydır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktaydı. Geçtiğimiz
hafta içinde Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; kardeşim
Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Biz bunun üzerine cezaevinde kendisiyle görüşmeye gittik. Görüşmede
kardeşimin çok halsiz olduğunu gördüm. Kardeşimin beyanına göre; gerek cezaevine girişte gerekse de
cezaevinde kendilerine kötü muamele / işkence uygulamaları olduğunu söyledi. (çıplak arama, darp v.s)
Bugün aldığımız bilgiye göre ise; kardeşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevine sevk
edilmiştir. Ben ablası olarak, gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kardeşime karşı
gerçekleştirilen kötü muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Adnan Kırboğa, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan
Fettah Kırboğa, bundan yaklaşık olarak 4 ay önce tutuklandı. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde iken; 6 tutuklu/
hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; yeğenim Osmaniye Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Bunun
üzerine ben yeğenimle Osmaniye Cezaevinde görüştüm. Görüşme sırasında, cezaevine girişte çıplak
aramaya maruz kaldığını; kötü muamele / işkence ile karşı karşıya olduklarını beyan etti. Bugün aldığımız
bilgiye göre; yeğenim Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu Cezaevine götürülürken; gerekse de
Osmaniye Cezaevinde yeğenime yönelik kötü muamele / işkence nedeniyle cezaevi görevlilerinden
şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mustafa Sari, şu beyanlarda bulundu: “ Kardeşim olan
Eyyüp Sari, yaklaşık olarak 5 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktaydı. Diyarbakır D Tipi
Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; kardeşimin Osmaniye Cezaevine sevk
edildiğini öğrendik. Kardeşimle Osmaniye Cezaevinde görüştüğümüzde; kendilerine gerek cezaevine
girişte gerekse de cezaevinde kötü muamele/ işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. Bugün
edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim, Osmaniye Cezaevinden Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevine sevk
edilmiştir. Biz ailesi olarak, kardeşime gerek Osmaniye cezaevine girişte gerekse de cezaevinde
uygulanan insanlık dışı muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Zülfükar
Bayram, 24 yıldır çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. En son Diyarbakır D Tipi Cezaevinde
iken; Diyarbakır D Tipi Cezaevinden firar 6 tutuklu / hükümlünün firar etmesi bahanesiyle Osmaniye
Cezaevine sevk edildi. Osmaniye Cezaevine giderek eşimle görüştük. Görüşme sırasında eşim gerek
Osmaniye cezaevine girişte gerekse de Osmaniye cezaevinde kötü muamele /işkence uygulamaları
olduğunu beyan etti. Bugün aldığımız bilgiye göre ise; eşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi
Cezaevine sevk edilmiştir. Ben eşi olarak, gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde eşime karşı

193

gerçekleştirilen kötü muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Feride Kartop, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan
Uğur TEKTAŞ, yaklaşık olarak 3 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktaydı.
Cezaevindeki 6 tutuklu/hükümlülerin firar etmesi bahanesiyle, kardeşim Osmaniye cezaevine sevk edildi.
Bunun üzerine kardeşimle görüşmek için Osmaniye Cezaevine gittim. Kardeşimle görüşmede; gerek
cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kendilerine kötü muamele, işkence uygulamaları olduğunu beyan
etti. Bugün edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim Osmaniye cezaevinden Bandırma 2 nolu T Tipi
cezaevine sevk edildi. Biz ailesi olarak kardeşime yönelik yapılan kötü muamele ve işkence uygulamaları
nedeni ile kişilerden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
15 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mevlüde Cankul, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Davut
Cankul, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 14.03.2016’da, yaptığımız telefon
görüşmesinde sabah saat 06.00 civarında koğuşlara baskın yapılıp, sözlü hakaretlerde bulunuldukları,
yorgan, battaniye, yastıklarına, tüm giyim eşyalarına, kitaplarına ve notlarına dahi el konulduklarını dile
getirdi. Bu yapılan hakaret ve haksızlıkları kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
15 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Eşref Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Diren Yaşa,
2012 yılından beri değişik cezaevlerinde cezasını yatmaktadır. En son Diyarbakır D Tipi Cezaevindeyken
08.03.2016’da, yaşanan ve cezaevinden kaçan mahkûmlardan sonra oğlumun anlattıklarına göre “ansızın
kaldığımız odaya baskın düzenleyerek elbiselerimizi dahi giymeme müsaade etmeden alıp, çıkardılar ve
ringe götürüp yola çıkardılar. Nereye gideceğimizi söylemediler. Ancak yolda Kocaeli Cezaevine
götüreceklerini söylediler. Yolda bize işkence yaptılar. Hakaret ettiler. Vardığımız da çıplak arama yaptılar.
Bunları 13.03.2016’da, bana söyledi. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
16 Mart 2016’da Sur’daki çatışma ortamından tahliye edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan
yaralı 2 kişinin Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde getirildiklerinde girişte gardiyanlar tarafından darp edildikleri
TUHAD-DER tarafından açıklandı.
18 Mart 2016’da, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden 6 Mart gecesi Rize'deki cezaevine sürgün edilen 24
siyasi mahpusun yol boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenildi. Sürgün edilenler arasında bulunan 23
yıllık hükümlü Rıdvan Yusufoğlu, ailesi aracığıyla kendilerine işkence yapıldığı aktardı. 4 gün boyunca yol
gittiklerini ve hiçbir ihtiyaçlarının karşılanmadığı söyleyen Yusufoğlu, sürekli sözlü ve fiziki işkenceye
maruz kaldıklarını anlattı. Yolda araçlarının yandığını ve ölümden döndüklerini aktaran Yusufoğlu, cezaevi
girişinde de çıplak arama dayatıldığını, kabul etmeyenlerin darp edildiği söyledi.
23 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum
Alan, yaklaşık beş yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Son 4 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevinde kalıyor. Oğlum ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla hükümlüdür. Diyarbakır Cezaevinde 6
mahkûmun firar etmesiyle oğlum üzerinde baskı artmıştır. Oğlumla yaptığım telefon görüşmesinde
mahkûmların firar etmesinden sonra kendisine yemek verilmediğini, ilk üç gün hiçbir mahkûma yemek
verilmediği ancak sonrasında yemeklerin düzensiz verilmeye başladığını, semaver v.b eşyalarıma el
konulduğunu, 24 saatte 1 saatlik havalandırma hakkı olmasına rağmen sadece 15 dakika havalandırmaya
çıkarıldığını belirtti. Oğlum firar edenlerden birini tanıdığı için kendisine baskı uygulandığını ve aç
bırakıldığını söyledi. Oğlumun baskılar yüzünden psikolojisi bozuldu, kendi kendine konuşmaya başladı.
Oğlum son yaptığımız görüşmede baskılara dayanamadığını, baskı ve tecritlin devam etmesi durumunda
kendini öldüreceğini söyledi. Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe ediyorum. Biran önce cezaevi
koşullarının düzelmesini, baskının azalmasını ve hakkı olan yemek, çay ve havalandırma haklarının
verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
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25 Mart 2016’da derneğe mektupla başvuran L.Ç., Y.I., N.G., Y.Y., M.D., D.Ö., H.T., Ş.A., J.E., R.K., Ş.K.,
G.K., H.T., F.T., E.G., B.C., F.D., H.D., A.G., E.M., H.S., N.F., S.Ç., C. G., G.P., H.A., N.B., G.K., S.B.,
H.Y., S.M., H.B., R.D., A.A., E.B., U.S.E., F.Ç., “Bakırköy cezaevinde uzun zamandır hak ihlallerine maruz
kalıyoruz. En son 3 Mart 2016’da hem biz hem de ailelerimiz açık görüş yerinde onlarca gardiyanın tehdit
ve müdahalesine maruz kaldık. Tam bir askeri düzen dayatılmak istendi. 21 Mart 2016’da Newrozu
kutlamak için havalandırmada toplandığımız sırada onlarca gardiyan ve müdür ellerinde hortumlarla gelip
üzerimize saldırdılar. Tazyikli su sıkıp bizleri darp ettiler. Konuşacak muhatap bulamadık. Birinci müdür
Nedim Elbistan bizlerle hiçbir şekilde görüşmemekte tüm diyalog ve konuşma zeminini ortadan
kaldırmaktadır. Acil olarak bir heyetin gelip durumu yerinde inceleyip, sorunların çözümünde yardımcı
olmasını talep ediyoruz.” Dediler. (İHD İstanbul)
27 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, Şırnak T Tipi Cezaevi'nden 6 Mart gecesi 50 siyasi mahpus Rize,
Trabzon ve Bayburt'taki cezaevlerine sürgün edildi. Kendisiyle birlikte 15 siyasi tutsağın sürgün edildiği
Trabzon E Tipi Cezaevi'nden İHD'ye mektup gönderen Sadık Aslan isimli mahpus, 3 günlük yolculukta ve
götürüldükleri Trabzon E Tipi Cezaevi'nde kendilerine yönelik gerçekleşen işkence ve kötü muamele
uygulamalarını anlattı. Aslan şunları anlattı: “Bizi Erzurum üzerinden götürmediler. Görevliler kend işlerini
de halletmek için Ankara hattını kullandılar. Dolayısıyla bir günlük yol 3 gün sürdü. Kelepçeli halde
yolculuk işkenceye dönüştürüldü. Nakil esnasında tutsağa ait bir kısım para şoföre teslim edilir. Bu parayla
istek üzeri tutsağın yiyecek ve içecek ihtiyacı şoför tarafından karşılanır. Oysa bizim hiç bir ihtiyacımız
karşılanmadı. Trabzon E Tipi Cezaevi'ne geldiğimizde, bizi saat 02.00-04.00 arası araçlardan tek tek 20
dakika arayla indirdiler. X-ray cihazından geçirildikten sonra kapalı ve kamerasız bir odaya alındık. Bizi
çıplak aramaya zorladılar. Biz reddettik. Bunun üzerine 7 kişi bizi tekme, tokat ve yumruklarla darp etmeye
başladı. 5-10 dakika süren bu darptan sonra yere düşürüldük. Yerde tekmelemeye devam ettiler.
Elbiselerimizi zorla yırtarak çıkardılar. Elbiselerimizin üstüne basarak kirlettiler. 60 yaşlarında Ahmet
Zenger ve Hüseyin Bozkurt da darp edildi. Ahmet Zenger, epilepsi hastası olduğu için darp sırasında
bayıldı. 21 yaşındaki Remzi Akyürek isimli arkadaşımızın yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluştu. Ve
sol gözü sürekli yaşarmaktadır. Ben sol tarafımdaki kaburgalarıma aldığım darbelerle şiddetli ağrılar
çekmekteyim. Bize küfürlü hakaretler ettiler. 'Müslüman mısınız değil misiniz?' gibi inanç ayrımcılığına
dönük sorular soruldu. Darptan sonra sağlık kontrolü talebinde bulunmamıza rağmen, revire çıkarılmadık.
Daha sonar gecikmeli olarak revire çıkarıldık. Doktor vücutta belirgin iz yok diyerek rapor vermedi.
Vücuttaki iç hastalıklara ilişkin ise bir kontrol yapmadı. Kaldığımız yerler koğuş değil. Cezaevinin tecrit
odaları olarak bilinen hücrelerin altındaki küçük, üstten basık, içinde kanalizasyon borularının geçtiği
yerlerde tutuluyoruz. Çok uzakta sapa bir yere sürgün edildik. Bu durumda bizimle birlikte ailelerimizde
mağdur edilmiş cezalandırılmış oldu.”
30 Mart 2016’da, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal Argış’ın ailesini
arayarak, açlık grevindeyken zorla mahkemeye götürülmek istendiklerini, kabul etmeyince de bir odaya
koyularak dövüldüklerini anlattığı öğrenildi.
31 Mart 2016’da, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yaşar Akboğa (37) isimli siyasi
mahpus ailesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevinde maruz kaldıkları baskıları ailesine
aktardığı sırada, görüşmesi cezaevi personeli tarafından kesildi. Ablasının cezaevinde yaşadıkları
baskıları anlattığı için telefonun kesildiğini söylediğini aktaran kardeşi Zozan Akboğa, ikinci
görüşmelerinde de ablasının gardiyanların her gün dolap ve yataklarını karıştırdığını, çıplak aramaya
maruz kaldıklarını anlattığını belirtti. Abla Akboğa, buna karşı tepki gösterdiği için fiziki şiddete maruz
kaldığını ve bacağının kırıldığını kardeşine aktardı.
31 Mart 2016’da, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Onur Cem Ortanur ailesine,
başlattıkları açlık grevinden dolayı cezaevi yönetimi tarafından haklarında soruşturma açıldığı bilgisini
verdi. Soruşturma ile birlikte siyasi mahpusların mahkemeye çıkarılmak istendiklerini kaydeden Ortanur
ailesine, mahkemeye gitmediklerinden dolayı da ayrıca darp edilerek işkenceye tabi tutulduklarını söyledi.
4 Nisan 2016’da, İHD Genel Merkezine Kırıkkale/Hacılar cezaevinden gelen onlarca mektupta, 30 Mart
2016 gece saatlerinde siyasi mahpusların bulunduğu odalara infaz koruma memurları tarafından baskın
yapıldığı ve Adalet bakanlığını genelgesi gereğinin yapıldığı söylenerek koğuşlarda bulunan ve
mahpusların kendi paralarıyla aldığı tüm malzemelere el konulduğu öğrenilmiştir. Aynı saatlerde Ömer
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Çelik ve Xemgin Durak adlı mahpusların koğuşlarına giren memurlar anılan mahpuslara şiddet
uygulamışlardır. Vücutlarında darp izleri olmasına ve farklı iki müdürün bunları görmesine rağmen
mahpusların hastaneye götürülmedikleri öğrenilmiştir.
6 Nisan 2016’da, Osmaniye Cezaevi'nden Bandırma Cezaevi'ne sürgün edilen 6 mahpustan biri telefonla
ulaştığı ailesine çıplak işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Mahpuslardan Şerif Burgaç’ın maruz kaldığı
işkenceden dolayı iki kaburgasının kırık olduğu ve diğer 5 mahpusun gördükleri işkenceden dolayı yaralı
halde hala cezaevinde olduğunu belirtti. Oğlu ile telefonda görüşen Şerif Burgaç’ın babası Hurşit
Burgaç’ta; oğlunun Bandırma Cezaevi'nde uğradığı işkenceden sonra Balıkesir Cezaevi'nde sürgün
edildiğini paylaştı.
6 Nisan 2016’da, cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan oğlu Ali Aydın'ın görüşüne gittiğini
ifade eden annesi Emine Aydın, oğlunun cezaevinde karşılaştığı hak ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.
Anne Aydın, "Oğlum bana, 'Şuan açlık grevindeyiz. Açlık grevinde olduğumuz için de 10 gündür tek kişilik
hücrede tutuluyoruz. Asker ve gardiyanlar sürekli olarak bize saldırıyor. Semaver, çaydanlık ve hatta
çiçeklerimize bile el koydular. Mektuplarımıza el koydular. Gelen mektuplarımızı da bize vermiyorlar. Bu
konuda kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz' dediğini anlattı.
11 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Şervan Yılmaz, 2011’in 7’inci ayında gözaltına alınıp tutuklandı. Antalya’da HaritaKadastro bölümünü okuyordu. Oğlumun hiçbir suçu yokken yakalandı. Başka cezaevlerinde kaldı ve
şuanda Antalya L Tipi Cezaevinde kalıyor. 3 hafta önce ziyaretine gitmek istedik. Çünkü ondan haber
alamamıştık, merak ettik. Oğlumun cezaevi idaresi ile ciddi sıkıntıları var. Bu yüzden telefon ve görüşe
çıkmama kararı almışlar. Çünkü koğuşlar çok yoğun, 23 kişilik koğuşa 40 kişiyi koymuşlar. Haftada 2 saat
su veriliyor. Havalandırma haklarını kısıtlamışlar. Kitap, engeli var. Giyim gönderirken oğluma engelleme,
keyfi muamele yapılıyor. Oğlumu görmeye giderken cezaevi yönetimi kötü, rencide edici muamele
yapılıyor. Hastaneye giderken, (Emel adında ikinci müdür, adli suçluları kışkırtıp, onlara cam, şişe
attırıyorlar, saldırtıyorlar, ring aracında askerler tarafından darp ediliyorlar. Bir şeyleri bahane ederek
onlara disiplin cezası veriyorlar ve hücreye atıyorlar. Bu sorunların giderilmezse çocuklar daha farlı
eylemlerde bulunacaklarını söylüyorlar. Bizde anne-baba olarak kaygılıyız. Çocuklarımızın yasadan
kaynaklı haklarının verilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.”
22 Nisan 2016’da Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi’nde tutulan 11 mahpusa “açlık grevi eylemlerine
müdahale sırasında gardiyanlara direndikleri” gerekçesiyle 11’er günlük hücre cezası ve 1’er ay görüş
cezası verildiği öğrenildi.
25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 siyasi mahpus (Mübarek Erdoğan,
Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi
eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring
aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve böbrek
hastası olan Hilal Ada’nın, rutin kontrol için hastaneye götürüldüğü esnada ring aracında askerlerin fiziki
ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
3 Mayıs 2016’da mektupla başvuran H.E.; “2010 yılında Mardin de ameliyat oldum. 26 Mart 2015 yılında
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde belime 6 ad platin takıldı. 1 ay sonra çeşitli sorunlar
yaşmaya başladım. Hastane fizik tedavi önerdi, geçmezse yeniden değerlendireceklerini söylediler.
Hemen akabinde İskenderun hapishanesine sürüldüm. Devlet hastanesi MR’ımı çekti ve Hatay da ki
fakülteye sevk etti. Ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ancak riskli olacağı için fizik tedavi önerildi. Fizik
tedavisi için İskenderun devlet hastanesi gün verdi. Ancak, İskenderun’da yeni açılan tüm mahpuslar T
tipi hapishanesine aldılar. Girişte çıplak arama dayatıldığı için darp edildik. Baskılar 2 haftada hat safhaya
ulaştı. Tepki olarak havalandırmalardaki kameraları kaldırma girişiminde bulunduk. Tam teçhizatlı
robokoplarla odalara saldırıldı. Hepimizi hücrelere aldılar. Rahatsızlığımdan dolayı kameralara kırma
girişiminde bulunamayacağımı bilmelerine rağmen, beni de hücreye aldılar. Özellikle ameliyatlı bölgem
hedef alınarak işkence yapıldı. Acılarla geçen birkaç günden sonra revire çıkabildim. Darp edildiğimi rapor
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almak istediğimi söyledim. Raporun bana verilemeyeceğini ve içeriği yönünde de kesin talimat olduğu
söylendi. Birkaç gün sonrada hepimizi sürgün ettiler 21 Kasım 2015. Beni de Bandırma hapishanesine
getirdiler. Gelir gelmez darp ve işkenceden dolayı rapor alma girişiminde bulundum. 13 gün sonra
alabildiğim raporda darp ve yara izleri rapor edildi. Bundan sonra ağrılarım arttı. Acilen hastane ye gittim.
Hapishanede fizik tedavi göremediğimi söylediğimde, yürümede bile sıkıntı çektiğim halde spor yapmam
önerildi. Ağrılarım artarak devam ettiğinden 11 Nisan 2016 da tekrar hastaneye gittim. İskenderun Devlet
Hastanesinin onlara gösterdim. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ağrı kesici ve kas gevşetici yapıp
geri gönderdiler. Bundan sonra ki aşamada ameliyat olduğum İzmir Kırıklar 1 ve 2 nolu hapishaneye
gitmeye çalışıyorum. Bu konuda sizden de yardım bekliyorum. İskenderun T tipi hapishanesi, darp,
işkence ve sürgünün ardından, bir ay görüşe çıkmama cezası, bir ay iletişimden yoksun bırakma ve 10-20
gün arası değişen hücreye koyma cezası verdi. Bu cezalar İskenderun infaz hakimliğince de onaylandı.
Cezanın iptali için İskenderun 2. ağır ceza mahkemesine gönderdim ama cevap gelmedi. Darp ve
işkenceden dolayı doktor raporunu da kendilerine sunarak savcılığa suç duyurusunda bulundum.” Dedi.
(İHD İstanbul)
4 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu beyanlarda bulundu:
“7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına
hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık grevindeydi. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan ringe bindirdiler.
Kardeşim dilekçe yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı. Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana
cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün geldiğini, kendilerine kötü muamele de bulunduğunu
söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah dolaştırıldığını, buna uymayanlara “siz ne olacağını
göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası uygulandığını söyledi. Bu
uygulamadan dolayı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80
dönemini andıran bu psikolojik işkencenin sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim
Adalet Bakanlığına, Cezaevi Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç
alamadığını bildirdi. Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve endişe
ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Oğraş, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Mansur Oğraş, 2011 yılından beri cezaevindedir. Örgüt üyeliğinden ceza aldı ve
cezası kesinleşmiş durumdayım. Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a sürgün edildi. Çok sık telefonla
görüşemiyoruz. En son dört hafta önce telefonla görüştük. “Kendisi bana: burada bize çok hakaret ediliyor,
tehdit ediliyoruz”. Duyduğum kadarıyla Giresun’daki politik mahpuslara aynı muamele uygulanıyor. Ben
kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Yaşanan ihlallerin sona ermesi için sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
6 MAYIS 2016’DA İHD TARSUS ŞUBESİNİN TARSUS KADIN KAPALI CEZAEVİNDE YAŞANAN HAK
İHLALLERİ RAPORU
Tarsus kapalı cezaevinde bulunan siyasi kadın mahpusların aileleri aracılığı ile derneğimize müracaat
etmeleri sonucunda, cezaevinde yapılan görüşmede şu ihlaller tarafımıza iletilmiştir.
06.05.2016 tarihinde cezaevinde yapılan görüşmelerde, tutuklular cezaevi idaresi tarafından kendilerine
sayımlarda ince aramalar dayatıldığı tutukluların bu uygulamalara tepki koyduklarında idare tarafından
kendilerine disiplin cezalar uyguladıkları tarafımıza bildirmişlerdir.
Tutuklu ailelerinin görüşmeye geldiklerinde cezaevi idaresi tarafından ince aramaya(iç çamaşırlarına kadar
soyduruldukları) tabi tutuldukları buna tepki verince de hakarete uğradıklarını dile getirmişlerdir. Tutuklu ve
hükümlüler idarenin bu tutumu karşısında 3 haftadır aile görüşlerine çıkmamaktadırlar. Yine hastaneye
sevklerde muayene alanında askerlerin beklediği, tutukluların buna tepki göstermeleri üzerine birlik
komutanı tarafından tehdit edildiklerine ilişkin tarafımıza beyanlarda bulunmuşlardır. Bu duruma tepki
gösteren tutuklulardan Figen Şahin'i birlik komutanı arkasından kemerinden tutmak suretiyle hakaretlerde
bulunduğunu hak ihlalini yaşayan tutuklu tarafından bize aktarılmıştır.
Diyarbakır Lice'de tutuklana Leyla Kırboğa adındaki tutuklu psikolojik rahatsızlık nedeniyle Adana Ekrem
Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi amacıyla sevki yapılmış ve hastanede tedavi amacıyla
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yatırılmıştır. Ancak kendisine deli muamelesi yapıldığını ve kendi isteğiyle bu uygulamaya tepki olarak
tedaviyi red ettiğini bize aktarmıştır. Leyla Kırboğa'ının Diyarbakır cezaevine nakli yapılmıyor. Leyla
Kırboğa İle cezaevinde yaptığımız görüşmede ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını gözlemledik. Ayrıca
diğer tutuklu ve hükümlülerin yaşamını da tehdit etmektedir. Aynı koğuşta bulunan diğer tutuklu ve
hükümlüler Leyla'nın kendisine ve diğer tutuklu ve hükümlülere zarar vermemesi için sırayla nöbet
tutmaktadırlar. Yine aynı koğuşta bulunan Elif Ezgi Karadoğan lösemi hastası olup tedavisinin yapılmadığı
tarafımıza bildirilmiştir.
Cezaevi doktorunun haftada bir gün geldiği ve yarım gün klinik yaptığını bu şartlarda yeterince sağlık
sorunlarının giderilmediğini tarafımıza bildirmişlerdir.
06.05.2016 tarihinde tutuklu ve hükümlülerle yapmış olduğumuz bu görüşmede, tarafımıza iletilen sorunlar
ve hak ihlalleri ivedilikle cezaevi idaresine akabinde cezaevi savcılığına sorunların bir an önce çözüme
kavuşması anlamında iletilmiştir. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sorunların
çözülmesinde bir iyileşme yaşanmamış aksine sorunlar daha da büyüyerek devam etmiştir. Bunun üzerine
ailelerin tekrardan dernek başkanımız Av.Yılmaz TALAY'a müracaat etmeleri sonucu cezaevinde
08.06.2016 tarihinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Tutuklularla yapılan görüşmede
sorunların çözümü konusunda idarenin daha katı tutum sergilediğini ve bu hak ihlalerinin artık fiziki şiddete
evrilmek üzere olduğunu tarafımıza iletmişlerdir. Tutuklulardan Nurşen Tekin, Kadriye Kültür, Selma
Bozkur, Hüsne Kılıç Adana adliyesindeki duruşmaya götürülürken infaz koruma memurları tarafından
çıplak arama dayatılmış ancak bunu kabul etmedikleri için 4 saat 4 metrekare kapalı bir alanda tutularak
kendilerine hakaret, tehdit ve küfürler edilmek suretiyle işkenceye maruz kaldıklarını bize aktarmışlardır.
Tutuklular ceza evi idaresinin bu tutumuna karşı tepki olarak 08.06.2016 tarihinde başlamak üzere 3
günlük açlık grevine başladıklarını tarafımıza bildirmişlerdir.
Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahpuslara yönelik cezaevi idaresinin tutumu, cezaevi idaresi ve
cezaevi savcılığına sorunların ivedilikle çözümü konusunda gerekli görüşmeler Tarsus İnsan Hakları
Derneğini temsilen dernek başkanı Av.Yılmaz TALAY tarafından bizzat iletilmiştir.
AVUKATI MEHMET NURİ TOPRAK, Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'nde koğuşa takılmak istenilen
kameraya karşı çıkan ve kameraları iki kez kıran kadın mahpuslara disiplin soruşturması açıldı. Tarsus C
Tipi Kapalı Kadın Cezaevi idaresi 40'a yakın siyasi mahpusun bulunduğu koğuşa geçen hafta kamera
takmak istedi. Koğuşun tümünü görebilen bir alana konulmak istenilen kamera mahpuslar tarafından iki
kez kırılması üzerine cezaevi idaresi mahpuslara disiplin soruşturması açtı. Mahpuslara disiplin
soruşturması açılmasına tepki gösteren mahpuslardan Esmer Ece'nin avukatı Mehmet Nuri Toprak, bu
durumun bir hak ihlali olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
kaydetti. Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'nin hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bir cezaevi olduğunu
belirten Toprak, mahpuslar üzerindeki sistematik baskıların ise gün geçtikçe artığına dikkat çekti. Cezaevi
idaresinin kadın siyasi mahpusların bulunduğu koğuşa kamera takmaya çalıştığını belirten Toprak, “İki kez
takılan kamera her defasında mahpuslarca kırıldı. Mahpuslar, bu durumu ise şu sözlerle belirtiyor; 'bu özel
hayatımıza müdahaledir' diyor. Cezaevi yönetimi kamerayı koğuşun içini görmeyen bir yere taktı. Bunun
üzerine kamera takılmasına karşı çıkan ve kamerayı kıran mahpuslara cezaevi idaresince disiplin
soruşturması açıldı" dedi.
10 Mayıs 2016’da, Tutuklu bulunduğu Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 2 Şubat günü duş almak
için girdiği banyoda ayağı kayması üzerine başını duvarına çarpıp yaralanan Gökhan Tümer, isimli adli
mahpus gardiyanlar tarafından revire götürülmek yerine, sadece iç çamaşırlarıyla bırakılarak "Halılı oda"
denilen hücreye kapatıldığı öğrenildi. Gardiyanların yaptıkları bu işkencenin üzerini örtmek için, '1 No'lu L
Tipi Cezaevi'nden arayan bir gardiyanın Tümer'in firar edeceğini söylediği' gerekçesini sunması üzerine
ise Tümer'e bir de 'firara teşebbüs' suçlamasıyla disiplin ve hücre cezası verildi.
25 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran M.K.; “PKK davasında ağır müebbet hükümlüsüyüm ve 21
yıldır cezaevinde ve 17 yıldır tek kişilik hücrede kalıyorum. Bir saatlik havalandırma hakkı olduğunu ancak
protesto ediyorum. Devlet kurumları ve Erdoğan hakkında yazılar yazıp gönderdiğim için hakkımda sürekli
iddianame hazırlanıyor. 25 kere cezaevlerinden sürgün edildim. 19 Mayıs günü saat 19.30’da gündüz ve
gece vardiyasındaki 10 kişilik gardiyan grubu sayım ve arama bahanesiyle koğuşun kapısını açarak beni
198

havalandırmaya çıkardılar. Pantolon ve gömlek arasında kameralardan gizledikleri copu çıkarıp saldırdılar
falakaya çektikler. Kafamı ve kollarımı tutup yumrukladılar. Biride ayaklarındaki botla göğüslerine,
kaburgalarıma vurdu. Diğerleri de ayaklarıma ve bacaklarıma vuruyorlardı. Kaburgalarım kırılmış olmalı ki
nefes almada, öksürmede, yatmada acı çekiyorum. Böbreklerim de tahrip olmuş 3 gün idrarımdan kan
geldi. Hastaneye revire, doktora götürmediler. Hücrede sürekli zile basmama rağmen acile de
götürmediler. 21 Mayısta 2 dilekçe yazdım biri savcılığa biride hastaneye götürmeleri için yine de işe
yaramadı. Bu gün 22 Mayıs acılardan kıvranarak bu mektubu size yazıyorum. Ulaşırımı bilmem ulaşırsa,
ivedilikle bir şeyler yapmanızı istiyorum. Çok acı çekiyorum. Yalnızım.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazife Noyan, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim İhsan Noyan, adam öldürme suçundan dolayı yargılanıp 12 yıla mahkûm edildi. Hükümlü
olarak cezaevinde kalmaktadır. Eşim yakşalık 4 aydır Tokat Açık Cezaevinde bulunmaktadır. 25 Mayıs
akşamı saat 19.00-2000 sıralarında beni arayarak, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi 1. Müdürü Hamza
ŞERKAYA’nın kendisini defalarca çağırıp konuştuğunu, ölümle tehdit edildiğini, can güvenliğinin
olmadığını, infazının yakılmaya çalışıldığını söyledi. Benim eşimin okuma yazması yoktur. Can güvenliği
endişesi nedeniyle eşimin Diyarbakır, Şanlıurfa veya yakın bir açık cezaevine sevki için sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Mayıs 2016’da mektupla derneğe başvuran R.B.; “2 aydır Düzce cezaevinde olduğunu tehdit, keyfi
yaklaşımlarla karşı karşıya olduklarını, bir hafta önce başgardiyan ve onlarca yardımcısının kaldıkları
hücrenin mazgalına gelip ağır hakaret ve küfürlerle, katiller, hainler vb diye bağırdığını, bir arkadaşlarının
ismini söyleyerek seninle hesaplaşacağız diye tehdit ettiler. Bize 11 gün hücre cezası verdiler. 18 Mayısta
ani bir baskınla kurum müdürü, başgardiyan kalabalık bir grup odamıza arama adı altında daldılar yerel
elbiselerimize el koydular. Hasta arkadaşlarımızı hastaneye götürmüyorlar. 3 kişilik hücrede 7-8 kişi
kalıyoruz. Düzce de 22 kişiyiz. Sizden ricamız bu durumu kamuoyuna duyurmanız ve buradaki
uygulanmaların takipçisi olmanız.” Dedi. (İHD İstanbul)
29 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuran A.K.V.; “Eşim 27 Nisan’da tutuklandı. Önce Metris’e, oradan
da Silivri cezaevine götürüldü. Girişte çıplak arama dayatılarak gardiyanlar tarafından darp edilmiştir. 5
Mayısta görüşe giden 80 yaşında ki annesi ayağında platin olduğu gerekçesiyle görüşe Alınmak
istememiştir. Görüşe 20 dakika geç alınmıştır. Görüş sonrası eşim hücreye götürülürken annesinin ona bir
şey vermiş olabileceği gerekçe edilerek çıplak arama dayatılmıştır. Kabul etmeyince saldırıya uğramış,
saatine el konulmuştur. Her telefon görüşmesi, hastane dönüşüm çıplak arama dayatıldığı ve eşine ve
arkadaşlarına soruşturma başlatıldığını belirtmiştir.“ Dedi. (İHD İstanbul)
30 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zuhal Ekmez, şu beyanlarda
bulundu: “Ağabeyim Nihat Ekmez, 1992 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. Bugüne kadar birçok
cezaevlerinde kaldı. En son Siverek cezaevindeyken Ermenek Cezaevine sürgün edildi. Ermenek
cezaevinde çıplak arama dayatması yapılıyor. Gardiyanlar zorla baskıyla yerlere yatırılarak çıplak arama
yapılırken, “Ölürüm Türkiye” marşıyla içeri alınıyor. O günden beri sürekli olarak kapıları vuruluyor. Hasta
mahpusların tedavi yapılmıyor. Duruşmalara götürülürken işkence ve sözlü hakaretlere uğruyor. İdareciler
ve gardiyanların tutumu ırkçı ve baskıcı yönelimler var. Askerler ölürken sizi hastaneye mi götürelim
diyorlar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
30 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hikmet Karahan, şu beyanlarda
bulundu: “Ağabeyim Mehmet Karahan, 21 Mart 2016 Edirne F tipi Kapalı Cezaevinde Nevruz kutlaması
için odasını ve kısmen kendisini ateşe verdi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar cezaevine geri
getirilmişti. Olaydan sonra cezaevi yönetimi tarafından koşulları ağırlaştırıldı. Örneğin son 15 gün
içerisinde her gün belirli saatlerde 3-4 görevli tarafından işkenceye maruz kaldığını, kaburgalarında
kırıkların olduğunu söyledi. Aynı şekilde onun gibi tekli hücrelerde kalan diğer arkadaşları aynı saldırıya
uğramışlardır. Kendisi bütün bunları Perşembe günü yapılan telefon görüşünde dile getirdi. Fiziken çok
ağır işkencelere rağmen ağabeyim ve diğer hükümlüler hastaneye götürülmemişlerdir. Şuan ağabeyim ve
diğer hükümlüler hastaneye dahi götürülmemişlerdir. Şuan ağabeyime karşı siyasi görüşlerinden dolayı
ağır işkenceler yapılmaktadır. Ağabeyime işkence uygulayan görevlilerden buna göz yuman idareden
şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz. Hükümlü diğer ailelerden aldığımız bilgilere
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göre Edirne’de bulunan tüm hükümlü/ tutuklulara işkence yapılmıştır. Bu konuda sizden gerekli desteği
sunmanızı talep ediyoruz.”
1 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ziya Demirbaş, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Ferhat Demirbaş, 1,5 yıldır tutukludur. Başta Hatay İskenderun cezaevinde yatıyordu.
Yaklaşık 3 aydır İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi. Orada sürekli olarak arıyordu başta herhangi bir
sorun yoktu. Ya da o bize söylemiyordu. Yaklaşık 3 haftadır haber alamıyoruz. Bizi aramıyor. Yanında
kalan arkadaşlarının aileleri bize oğlumun kötü muamele gördüğünü ve baskı altında olduğunu söylediler.
Aileler bize ulaştı ve bilgi verdi. Oğlumun aramasına izin vermiyorlar. Ve söylenenlere göre oğlum tehdit
ediliyormuş. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
4 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda
bulundu: “Benim Oğlum Erkan Tamir 04.06.2016 tarihinde kızım ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde;
gardiyanlar tarafından saldırıya uğramış kendisi ile birlikte 7 arkadaşı da darp edilip yaralanmışlardır.
Benim oğlum Erkan 2008 yılından Başbakanın Diyarbakır’a gelişi ile polisler tarafından gözaltına alındı.
Tutuklama gerekçesi konvoya taş atmaktır. Tutuklanıp 2 yıl Diyarbakır D Tipi cezaevinde kaldıktan sonra
serbest bırakıldı. Daha sonra yargılanma sürecinde 5 yıl cezaya mahkûm edildi. Oğlum tutuklanıp tekrar
cezaevine gönderildi. 3 ay önce Aliağa/ Şakran cezaevine sürgü edildi. Oğlumun hayatından endişe
ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Akdağ, şu beyanlarda
bulundu: “Benim oğlum Ömer Akdağ Dicle’de gözaltına alındı. Örgüt üyeliğinden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Daha sonra 8 yıl 9 ay ceza aldı. 4 yıl Diyarbakır D Tipi
Cezaevinde kaldıktan sonra Şuanda İzmir Şakran Cezaevine sürgün edildi. Bugün sabah saatlerinde bize
aradı ve cezaevi yönetimi tarafından fiziki işkence yapıldığını, bir kısım arkadaşlarının kolu ve
kaburgalarının kırıldığını, kalçalarında kırıklarının olduğunu söyledi. Babası olarak oğlumun hayatından
endişe ediyorum. Sizden bu konu hakkında detaylı bilgi edinip bizi bilgilendirmenizi istiyorum.”
13 Haziran 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Tarsus Şube yöneticisi avukat Yılmaz Talay, cezaevinde
yaşanan baskıların sistematik bir şekilde uygulandığını ve bu uygulamaların artık katlanılamaz hale
geldiğini aktardı. Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle ailelerin yaptığı başvurular üzerine
kendilerine yapılan başvurular üzerine cezaevini ziyaret ettiklerini dile getiren Talay, mahpuslarla birebir
görüştüklerini belirtti. Talay, 4 kadın mahpusun 2012 yılına ait bir davalarına katılmak için koğuşlarından
çıkarıldığın, cezaevinde bulunan çok dar, ufak bir pencere tarafından havalandırması yapılan bir odada
keyfi şekilde saatlerce bekletildiğini söyledi. Kadın mahpuslara erkek gardiyan ve askerler tarafından ince
arama yapılmaya çalışıldığını söyleyen Talay, kadın mahpusların bu duruma tepki göstermesi sonrası
asker ve gardiyanlar tarafından hakaretlere ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirtti. Cezaevinde
bulunan hasta mahpuslarında tedavi edilmediği bilgisini paylaşan Talay, Tarsus Savcılığı’na sözlü ve
yazılı şekilde başvurmalarına rağmen başvurularının dikkate alınmadığını belirtti. Cezaevlerinde artan bu
baskıların mahpuslar tarafından protesto edildiğini dile getiren Talay, mahpusların 3 günlük açlık grevine
girdiğini ve 5 hafta boyunca da görüşe çıkmama kararı aldığını söyledi.
14 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, 1999 yılında PKK’ye katıldı. O günden beri kendisinden bir daha haber
alamadık. 06 Nisan 2016 günü televizyonda çıkan haberlerde Muş’un Varto ilçesinde Teknedüzü /Baden
köyünde güvenlik güçleri ile çatışma yaşadığı ve 4 PKK’li gerillasını yaşamını yitirdiğini oğlum Mehmet
Hayme’nin ise sağ yakalandığını duyduk. Bu haber üzerine ben Muş’ a gittim ama oğlum ile
görüştürülmedim. 4 gün sonra aldığım habere göre oğlumu Ankara / Sincan Cezaevine göndermişler.
Gözaltında olduğu 4 gün içinde yaptıkları yoğun işkenceden dolayı 3 kez hastaneye kaldırmışlar. Bir hafta
sonra ben Ankara Sincan Cezaevine gittim. Oğlumu gördüm kendisine çok işkence yapıldığını söyledi.
Üzerindeki elbise de bir gömlek ve askeri bir pijamaydı. Kendisi gönderdiğim elbiseler çok geç verildi.
Hepsi verilmedi. Bana bunu sonraki görüşlerde dile getirdi. Ankara Sincan’a götürüldüğü günden bu güne
tek kişilik hücrede tutulmakta ve aynı zamanda iki psikolojisi bozuk mahkûmu yanına koymuşlar. Gündüz
hücre kapısı açık tutulmaktadır. Oğlumun hayati tehlikesinin olduğunu ve bu sorumlu mahkûmların
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oğlumun başına bir şey getireceklerinden endişeliyiz. Ayrıca oğlumu ihbar edene ödül vereceğini
duyurulmuştur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Haziran 2016’da, Mardin Cezaevi'nden Osmaniye T 2 Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 25 mahpusun
yaralı olmalarına rağmen tedavi edilmediği, sosyal haklardan yararlandırılmadığı ve cezaevinde gardiyan
ile askerlerin darp, işkence ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi. Osmaniye T 2 Kapalı Cezaevi'nin hak
ihlalleri merkezi haline getirildiğini ifade eden İHD Osmaniye Temsilcisi Necmettin Özkan, "Durumları çok
kötü şuan. Çoğunun durumu ağır. Durumu ağır olarak hastaneye götürülüyor ve yeterli bir tedavi
yapılmıyor. Hastaneye gidiş ve gelişlerde işkenceye ve hakarete maruz kalıyorlar. Şuan için cezaevinde
darp, işkence var. Hem fiziki hem de psikolojik işkence var" dedi. Mahpusların sosyal haklarından yoksun
bırakıldığını ifade eden Özkan, "Cezaevi idaresi mahpusların haklarını ellerinden almış durumda.
Mahpuslar hakkında bilgi edinmekte zorlanıyoruz. Cezaevi idaresi bilgi vermiyor. Cezaevi idaresince içeri
bile alınmıyoruz. Bir an önce yaralı mahpusların tedavilerinin yapılması ve işkencenin son bulması gerekir.
Kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz; mahpusların bu durumu kabul edilir bir durum değil" diye
konuştu.
19 Haziran 2016’da, Şakran Cezaevi'nde 24 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevi eyleminde bulunan
mahpuslarla görüştüklerini belirten HDP Hukuk Komisyonu üyesi Aysel Tuğluk, cezaevinde mahpuslara
yönelik faşizan bir uygulamanın devrede olduğunu belirterek, cezaevinde gerçekleştirilen saldırıda 60
yaşındaki mahpusun başından darp edildiğini ve kaburgalarının ise kırıldığını söyledi.
19 Haziran 2016’da, 2 ay önce 7 arkadaşıyla birlikte Siverek cezaevinden Ermenek Cezaevi'ne sürgün
edilen kardeşi Mübarek Erdoğan'ı ziyarete giden Murat Erdoğan, kardeşi ve diğer mahpus arkadaşlarına
cezaevi girişinde çıplak arama dayatıldığını, buna karşı çıkanların ise darp edilerek, hücreye atıldığını
anlattığını aktardı. Kardeşinin yine cezaevinde 30'dan fazla siyasi mahpusun bulunduğunu ve 3 kişilik
koğuşlarda 6 kişinin kaldığını belirttiğini paylaşan Erdoğan, cezaevi idaresinin ise keyfi cezalandırmalarla
mahpusların haftalık sohbet ve sosyal aktivite haklarını ellerinde aldığını dile getirdi. Erdoğan, kardeşinin
anlatımlarına göre mahpusların sürekli Cezaevi Müdürü'nün tacizine maruz kaldıklarını da kaydetti.
Cezaevi Müdürü'nün mahpuslara 'Siz burada haftada bir sohbet edeceksiniz de şehitler mi gelsin. Size
sohbet yok' dediğini söyleyen Erdoğan, bununla birlikte gardiyanların ise geceleri kapı ve duvarlara
coplarla vurarak mahpusları taciz ettiğini anlattı. Cezaevine yaşanan diğer sorunları da "Mahpuslar bu
gürültülerden uyuyamıyor. Geceleri soğuk olan cezaevinde bulunan kaloriferler de açılmıyor" sözleriyle
aktaran ağabey Erdoğan, kardeşi ve diğer mahpuslara yönelik bu keyfi uygulamalar ve işkencenin bir an
önce sonlandırılmasını istedi.
23 Haziran 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tahliye edilen sivillerden olan ve gözaltında başlarına
çuval geçirilip devlet güçlerinin işkencesine maruz kalan 25 mahpusun tedavisi yapılmadığı öğrenildi.
Tutuklanmalarının ardından Mêrdîn E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan mahpuslar Osmaniye T 2 Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. Gözaltındaki işkencede gözlerini kaybeden Osman Bozkurt, ailesi ile cezaevinde
yaptığı görüşmede işkencenin cezaevinde de devam ettiğini anlattı.
24 Haziran 2016’da, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran T Tipi Cezaevi'nde baskılara karşı 27 gündür
süresiz dönüşümsüz açlık grevinden bulunan siyasi mahpuslar gardiyanlar tarafından darp edildi.
Cezaevine giden avukatlardan alınan bilgilere göre, açlık grevindeki 24 mahpustan 10'u, havalandırmada
sayım vermeye karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edildi. Gardiyanların şiddetine
maruz kalan mahpuslar çeşitli yerlerinden yararlanırken, 4 mahpus ise süngerli odaya konuldu. Mahpuslar
iki gündür süngerli odada tutuluyor.
29 Haziran 2016’da, Mersin Silifke ilçesinde, M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan adli hükümlü Müslüm
Çiftçi (32) Kürt olduğu ve Özgür Gündem gazetesini okuduğu için mahkum ve cezaevi yönetimin ırkçı
baskılarına maruz kaldığı bildirildi. Ağabeyinin telefonla kendilerini arayarak baskıları anlattığını söyleyen
Ahmet Çiftçi, "Kardeşim hücreden yeni çıktığını, Kürt olduğu ve Gündem gazetesini okuduğu için
cezaevinde baskı altında olduğunu söylemiş" dedi.
1 Temmuz 2016’da, Osmaniye T2 Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslar, yaşadıkları hak
ihlallerine ilişkin Adana Barosu'na gönderdikleri mektup ile duyarlılık çağrısında bulundu. Durumlarına
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ilişkin duyarlılık çağrısında bulunan 20 mahpus, hakaret, fiziki şiddet ve keyfi uygulamalara maruz
kaldıklarını belirterek, sorunlarının bir an önce çözüme kavuşmasını istedi.
8 Temmuz 2016'da İstanbul'da bir işyerinden 20 TL çaldığı iddiasıyla tutuklanan %75 zihinsel engelli
M.Y.'nin 12 gün tutuklu kaldığı Silivri L Tipi Cezaevi'ndeki koğuşta kendisine verilen görevleri yerine
getirmediği gerekçesiyle diğer mahpuslar tarafından darp edildiği, üzerine kaynar su döküldüğü,
gardiyanların ailesinin gönderdiği ilâçları vermemesi nedeniyle epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.
9 Temmuz 2016’da, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, 55 gündür açlık grevinde olan siyasi mahpus
Ali Şimşek’in durumuna dikkat çekti. Sincan Cezaevi’nde bulunan Mehmet Yamaç için açlık grevine giren
Şimşek’in gardiyanların işkencesine maruz kaldığına vurgu yaptı.
9 Temmuz 2016’da, Hasan Koç’un İHD Genel Merkezine yaptığı tarihli yazılı başvurusunda; “26 Mayıs
günü Mardin /Nusaybin’de tutuklanan kardeşim Şehmuz Koç Mardin Cezaevinde bir gün kaldıktan sonra
Tokat Cezaevine sürgün edilmiştir. Kardeşime gözaltı süresinde uygulanan şiddet sonucunda İki elinin
parmakları ve elleri kırılmış, burnu kırılmış, saçları yolunmuş, yerde sürüklendiği için diz kapakları
parçalanmış, sağ başparmağı kopuk, kafasında ve göğsünde şarapnel parçaları var. Bununla ilgili basında
da haberler ve resimler çıktı. Gözaltı süresinin bitiminde hastaneye götürüldüğünde de işkenceleri
belirtecek bir sağlık raporu düzenlenmesi güvenlik güçleri tarafından engel olunmuştur. Kardeşimin şu an
her iki elinde kırık olduğu için kendi yaşamsal ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayamamaktadır.
Vücudundaki (kafa ve göğüs) şarapnel parçaları sağlığını olumsuz etkilemektedir. Daha önceden geçirmiş
olduğu yüz felcinin etkileri de halen durmaktadır.Ağır sağlık koşulları olan kardeşimin tedavilerinin
yapılması için tahliye edilmesini, Ya da hasta mahpuslar listesine alınarak İHD tarafından takibinin
yapılmasını ve bir avukatın görüşüne gitmesini talep ediyorum. Ayrıca Tokat Cezaevinde olması hem
uzaklık hem de maddi olarak görüşlere gitmede bizi zorlamaktadır. İzmir ya da Mardin’deki bir cezaevine
naklinin yapılmasını talep ediyorum.” Şeklinde talepte bulunmuştur.
18 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Dönmüş, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim olan İhsan dönmüş, 2008 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. Bu güne kadar
değişik cezaevlerinde kaldı. En son şuan da Bandırma 2 nolu T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. 6 ay önce
kardeşim kendi kaldığı koğuştan bir başka koğuşa gönderiliyor. Ve orada ırkçı bir saldırıyla karşı karşıya
kalıyor. Kardeşim Kürt olduğu için linç ediliyor. Kafasından aldığı darbe nedeniyle kötüleşiyor. Vücudunun
değişik yerlerinde darp izleri oluşuyor. Doktora götürülüyor. Verilen raporda bir şeyi yok deniliyor ve geri
gönderiliyor. Ancak kardeşim kötüleşince tekrar doktora götürülüyor. Kafasında kırık olduğu ve kendisine
zarar verdiğini raporla belgeleniyor. Tomografisi çekilmiş ve tedavisi geç kalmasına rağmen başlatıldığını
söylüyor. Bu olaydan sonra o koğuştan alıp tek kaldığı koğuşa atılıyor. Koridora çıkarken kendisini darp
eden kişiyi görünce yumruk atıyor. 15 gardiyan onu alıp koridorda darp ediyorlar ve kulak zarında
zedelenme oluşmuştur. Görüntü kayıtları alınıp dosyasına konulmamıştır. Kardeşimin tedavisinin
yapılması ve gereken soruşturmanın yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
18 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Baz, şu beyanlarda
bulundu: “Bundan yaklaşık olarak 22 gün önce oğlum Serhat Baz, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde
“anne artık beni yaşatmayacaklar, bizzat cezaevi savcısı tarafından seni yaşatmayacağız” dedi.
10.01.2016 tarihinde geceleyin cezaevi savcısının denetiminde 5-10 gardiyan beni koridora alıp,
kaburgalarımı, burnumu ve kolumu kırdılar. Gece hastaneye beni kaldırdılar. Rapor verdi doktor ama bunu
işleme katmadılar. Hastane dönüşü tekrar dövdüler. Cezaevi savcısı ve müdürü seni burada
yaşatmayacağız, seni yaşatmamız suçtur, dediler. Bütün bunlar hastane dönüşü cezaevi müdürü
odasında olmuştur. Beni ölümle tehdit ettiler. Seni öldürürüz sonra kendisini intihar etti deriz, dediler.
Cezaevi müdürü ve savcısı bütün söyledi. Oğlum bunları annesine ve kız kardeşine anlatmış. Normalde
10 dakika telefon görüş hakkı bitmeden telefonu kapattılar. Burhaniye Cezaevine 7 aydır getirilmiştir. Uzak
olduğu için görüşüne gidemedik. Oğlum Burhaniye cezaevine gelmeden önce Trabzon Cezaevinde
bulunuyordu. Trabzon cezaevine ise Bingöl’deki mahkûmların firarından sonra getirilmiş ve orada da
işkence edilmiştir. Bununla ilgili başvurumu da yapmıştım. Oğlum birçok cezaevi gezmiş ve hepsinde de
işkence görmüştür. 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Adli mahpustur. Ben oğlumu 2,5 yıldır görmedim.
Oğlumun vücudu %72 yanmış durumdadır. Bununla ilgili raporu Cerrahpaşa hastanesinde alınmıştır. Ben
12 Eylül darbesinde tutuklandığımda oğlum beni gördüğü o dönemden beri psikolojik olarak kötü
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durumdadır. Ruhsal anlamında iyi durumda değildir. Cezaevinde gördüğü işkenceden dolayı benim
oğlumun tedavi görmesi gerekmektedir. Kolu kırıktır ve hayatı tehlikededir. Annesiyle yaptığı telefon
görüşmesinden sonra kendisinden haber alamadık. Bu başvurumun Ankara İnsan Hakları Meclis
Komisyonuna, Burhaniye Başsavcılığına, YSK Başkanlığına gönderilmesini; darp olaylarının tespiti ve
ailenin mağduriyetinin tespiti için gönderilmesini talep ediyorum. Bu oğlumun isteğidir. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Temmuz 2016’da, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kızının ziyaretine giden Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Başkanı Fahrettin Keskin, tutukluların hak ihlallerini protesto
etmek için oturma eylemi başlattığını bu sırada mahpusların, gözleri önünde gardiyanlar tarafından
sandalyelerle darp edildiğini aktardı. Keskin,"Mahpuslarımızı gözümün önünde linç edeceklerdi
cumhuriyet savcısı 'Siz çıkın çocuklara cebir ve şiddet olmayacak' dedi ben de 'Madem şiddet olmayacak
bizim gözümüzün önünden götürün' dedim kabul etmediler. 19 Aralık katliamını yaşamış insanlar olarak
çocuklarımızın akıbetinden endişe ediyoruz" dedi. Mahpus yakını Elif Akdemir ise, mahpusların
cezaevinde artan hak ihlali uygulamaları protesto etmek için direnişe geçtiğini cezaevi yönetiminin ise
mahpusların kitap, dergi hakkı ve birbiriyle görüşme hakkını engellediğini aktardı. Akdemir, "Görüşümüz
bitti. Çıkmadık. Bizi çıkarmak istediler. Biz de çıkmadık. Yakınlarımızı da gözümüzün önünde yerde
sürüklediler. Bizi zorla çıkardılar. Bazılarımız içeride kaldı mahpusların sürüklenişini kafalarına sandalye
vuruluşunu her şeyi gördük.
19 Temmuz 2016’da, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siyasi mahpus Mehmet Çelik'in,
gardiyanların saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. Çelik'in kardeşi Cumali Çelik, ağabeyinin kendisini
telefonla aradığını belirterek, "Kardeşim 17 Temmuz günü bir grup gardiyanın saldırısına uğradı. Darp
edilerek sözlü hakarete maruz kalmış. Ardında tek kişilik odaya almışlar" sözleriyle duydukları endişeyi
dile getirdi. Çelik, ağabeyi Çelik'in 5 yıldır tutuklu bulunduğunu hatırlatarak, "Daha önce Karabük'ten
İzmir'e sürgün edilmişti. Orada adli tutukluların arasında tutuldu" bilgisini de paylaştı.
20 Temmuz 2016’da, Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kaplı Cezaevi'nde bulunan Mehmet Fehmi Işık, Muzaffer Öner
ve Fırat Çelebi adlı üç hükümlü mahpus, darbe girişiminin yaşandığı akşam hücreleri gardiyanlar
tarafından basılarak ağır derecede darp edildikleri, 4 gün sonra çıkarıldıkları revirde doktorun işlem
yapmadığı ve darp raporu vermediği öğrenildi. Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan
mahpuslarla görüşen Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYD-DER) Eşbaşkanı
Avukat Seda Tanrıkulu, darbe akşamı mahpusların keyfi uygulamalarla darp edildiklerini söyledi.
21 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum olan Erkan Tamir 1 yıl kadar önce Diyarbakır D Tipi cezaevinde kaldı. 2 ay önce Şakran
Cezaevine gönderdiler. Gittiğinden beri 1 kez telefonda görüşebildim o da cezaevine ilk gittiğindeydim.
Şimdi görüşme yasağı getirmişler. Çocuğum darp edilmiş. Ağzını aç, ayakkabını çıkar ancak o zaman
telefonla görüşebilirsin demişler. Oğlumu çok zorluk çıkarıyorlar. Orda cezaevi yönetimi ile mahpuslar
arasında kavga olduğunu biliyoruz. Bu nedenle oğlumun hayatından endişeliyim. Sizden hukuksal yardım
talep ediyorum.”
SİNCAN F TİPİ CEZAEVİ İHD ANKARA SUBE BİLGİ NOTU
22 Temmuz 2016’da, Sincan cezaevinde gardiyanların acil hazırlanın yanınıza acil eşyalarınızı bir poşete
koyun demesi ile tutuklu ve hükümlüleri uyardığı, kendilerini gece yola çıkaracakları söylendiği belirtilmiş,
tutuklular o gece sabaha kadar beklemiştir. 23.07.2016 sabah saat 9.00 da yanlarına hazırladıkları acil
ihtiyaçları almalarına izin verilmeden 6 tutuklu Tekirdağ ceza evine yola çıkarılmıştır. Yolda araç önü
darbecileri götürüyorlar diyerek halk tarafından taşlanmış önleri kesilmiştir. Gece saat 12.00 de cezaevine
getirilen tutuklulardan Özgür Karagöl ve Ercan Akpınar çıplak arama yapılmak istenmiş. Ercan Karataş’a
soyunması söyleyen gardiyana kendin çıkart elbiselerimi demesi üzerine darp edilmiş, gardiyanlarca
tekmelenmiştir. Ercan Karataş hücreye konularak 20.07.2016 Çarşamba gününe kadar ailesi haber
alamamıştır. Erol Zavar yine bu ring aracı içerisinde hasta olmasına rağmen bayılmış, cezaevinde revire
götürülmemiş tek başına hücrede kalmıştır. Koltuk değneği ile yürüyen bir tutuklunun koltuk değneği ring
aracına alınmamış sevk sırasında Tekirdağ cezaevinde çıplak aramaya maruz kalmıştır. Bu yaşananlar
sonucunda cezaevi iradesi ile görüşme talebinde bulunan tutuklular yaşanan darp ve sorunlar için ÇHD
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avukatı Sevcan Balcı bunu dava edeceğini söylemesi üzerine cezaevi 2. Müdürü avukata olağan üstü bir
hal söz konusu olduğu, gardiyanların fevri davrandığı, tutuklu ve hükümlülere psikolog gönderdiklerini
belirtmiştir. 03.08.2016 açık görüşe giden ailelerin aktardığı üzere; Sincan cezaevinde tutuklu ve
hükümlüler sevk sonrası Tekirdağ ceza evine hala eşyalarının getirilmediği, 6 kişi kaldıkları, günde sadece
1 saat su verdikleri böylece tutukluların su sıkıntısı yaşadıkları, yemek miktarının yetmeği için az verildiğini
belirtiler. Gardiyanlar açık görüş de ailelerin getirmiş olduğu elbiseleri bunlar yıkanmış kokuyor diyerek
almadıkları, tutuklu ve hükümlüleri tahrik etmek için ‘türkün gücünü göreceksiniz’ gibi sözler kullandıklarını,
cezaevinde yatak masa sandalye ve benzeri temel ihtiyaçların yok olduğu, Özgür Karagöl’ün ise görüşe
15 dakika geç çıkarıldığını ailesi belirtmiştir.Ercan Akpınar sürgün edilmeden önce ailesini arama hakkını
kullanmak istediği halde ailesini aramasına izin verilmeden Sincan cezaevinden sevk edildiği ailesince
ancak bir hafta sonra kendisine ulaşılabildiği belirtilmiştir.
Serdal Polat, Onur kara, Ercan Akpınar, Erol Zavar, Baran Onur Doğan, Haydar Demir, ismi belirlenmiş
sevk sonrası darp edilen tutuklu ve hükümlüler arasındadır. Haydar Demir; Bafra cezaevine sevk
edilmiştir.
SİNCAN KADIN F TİPİ CEZAEVİNE GÖRÜŞE GİDEN KİŞİNİN AKTARIMLARI:
Sincan kadın F tipi cezaevinde yaşananlara dair; Resmiye Vatansever ve Deniz Tepeli hükümlülerinin
Silivri kadın hapishanesine sevk edildikleri, PKK örgütü hükümlüsünün dışında tüm kadın tutuklu ve
hükümlülerinin sevk edildiği belirtildi. Adli olarak tutuklu bulunan cezaevinde adli olanların yarısının sevk
edildiğini belirtti. Görüşmelerin 15 günde birer kez olmak üzere kapalı görüş uygulamasının tutuklara
yapıldığı, avukat görüşünde tutuklu yargılananların kamere ve ses kaydı alındığı yanlarında avukat
görüşünde gardiyan bulunması ve öncesinde belitmiş olduğumuz uygulamaların sürdüğünü belirtti. Kadın
askerlerin cezaevi içerisinde tutuklu ve hükümlülerin kollarından girerek onlara eşlik etikleri, daha
öncesinde kadın gardiyanın yapmış olduğunu görüşe giden aile bildirmiştir. Tüm sevk edilen tutukluların
Sincan F-1, F-2, Kadın F olmak üzere eşyalarının sevk edilen cezaevlerine gönderilmemesinden kaynaklı
tutuklu ve hükümleri aileleri bu durumdan şikâyetçidir.
Hasta mahpusa şiddet: İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hazırladığı ağır hasta mahpus listesinde olan
Hayati Kaytan, sincan cezaevinden Bolu F Tipi Cenazevi'ne sürgün edildiği esnada, çıplak aramayı kabul
etmediği için gardiyanlar tarafından şiddete maruz kaldığı ve Kaytan'ın, başından yaralandı aktarıldı.

23 Temmuz 2016’da, Erzincan E Tipi Cezaevi’nde bulunan 6 adli tutuklu Adem Akgül, Cumali Akgül,
İbrahim Yatkın, Hasan Yatman, Museydin Atalay ve Tolga Akaç, koğuşlarının darbe girişimi sonucu
tutuklanan askerlere verilmesine itiraz edince gardiyanların saldırısına uğradı. Erzincan E Tipi
Cezaevi’nde bulunan adli tutuklular gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi.
29 Temmuz 2016’da, Gebze Cezaevi'nden sevk edildiği Gebze Devlet Hastanesi'nde doktorun cinsel
saldırısına uğrayan mahpus Aysel Koç'un durumuna ilişkin Koç'un ailesi ve avukatı İnsan Hakları Derneği
(İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Gebze Devlet Hastanesi jinekoloji servisinde
Cemalettin Yeşilyurt isimli doktor tarafından muayene edildiğini aktaran Koç mektubunda yaşadıklarını
anlattı” Gebze Devlet Hastanesi jinekolojik servisinde Cemalettin Yeşilyurt isimli doktor tarafından
muayene edildiğini aktaran Koç mektubunda yaşadıklarını şöyle anlattı: "Muayene sırasında Jandarma ile
diyaloga geçerek dışarı çıkmalarını istedim. Bunun üzerine jandarmalar muayene odasından çıktılar.
Ancak daha sonra tekrar içeri girdiklerini fark ettim. Bunun üzerine doktor il tartışmaya başladım. Bir an
önce oradan çıkmak için muayene alanına girdim. Muayene için olan aletin başının değiştirmesini istemem
üzerine değiştirdi ancak, aleti hızla rahmime soktu ve dışarı çıktı. Bir süre bekledikten sonra doktor
gelmeyince aleti kendim çıkartım. Daha sonra ise hapishaneye döndüm. Hastanede başlayan kanamam
ertesi güne devam etti. Ertesi gün cezaevi doktoruna gittim. Doktor bana 'Cemalettin bey iyi biridir kötü
gününe denk gelmişsin' dedi. İki hafta boyunca ağrı çektim. Suç duyurusunda bulundum ancak,
soruşturmaya yer yok kararı verildi."
1 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Ahmet Eroğlu, kardeşi Tayyar Eroğlu’nun 22
Temmuz 2016’da sürgün sevkle Tekirdağ 2 nolu F Tipine getirildiğini, girişte cezaevi personeli tarafından
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çıplak aramaya direndikleri için darp edilerek işkence yapıldığını, kıyafetleri zorla gardiyanlar tarafından
çıkarılan, mahpuslar giysilerini giymeyince bu seferde darp edilerek giydirildiğini, hücreye konulduklarını,
hücrede tepki olarak slogan atıp, kapılara vurmaları üzerine, gece sayıma gelen gardiyanlar tarafından
yeniden darp edildiklerini. Ayrıca sürgün edildiklerinden bu yana kıyafetleri verilmiyor, ailelerin götürdüğü
giysilerde alınmıyor. Basın açıklaması yapmak, suç duyurusunda bulunmak ve olayın takipçisi olmanızı
talep ediyoruz demiştir. (İHD İstanbul)
1 Ağustos 2016’da Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde sohbet hakları engellenip görüşçülerine GBT
uygulaması yapıldığı için oturma eylemi yapan 10 mahpusun gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi.
2 Ağustos 2016’da, Bakırköy Cezaevi'nde aile görüşlerinin kısıtlanmasını protesto amacıyla koğuşlarını
ateşe veren kadın mahpusların gece yarısı Silivri 9 Nolu Cezaevi'nde sürgün edildiği sırada gardiyanların
taciz ve işkencesine maruz kaldığı belirtildi.
2 Ağustos 2016’da Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 40 mahpusun Ödemiş T Tipi
Cezaevi’ne sürgün edildiği ve sürgün esnasında darp edildikleri öğrenildi.
3 Ağustos 2016’da, Kobanê eylemlerine katıldığı için yargılandığı davada "örgüt propagandası" cezası
verilip, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılan HDP eski yöneticisi Melek İlbars Tan'ın ayağına takılan
elektronik kelepçe, işkenceye dönüştüğü anlatıldı. Sürekli olarak polis tarafından "bir ihlal olursa dosyanız
mahkemeye gider" tehdidi aldığını belirten Tan, geceleri ise polis tarafından sürekli cep telefonunundan
aranıp "Sinyal alamıyoruz, size verdiğimiz takip cihazını odanıza alın" denilerek taciz edildiğini söyledi.
Türkiye'de 2014 yılında uygulanmaya başlanan elektronik kelepçeli denetimli serbestlik, 2015 Şubat ayına
kadar, 10 bin 886 kişiye uygulandı, 2 bin 354 kişi ise halen izleniyor. Ancak elektronik kelepçe bazıları için
işkenceye dönüştü. Elektronik kelepçeyle evde hapis hayatı yaşamaya başladığını belirten Tan, aynı
suçlamalar ile Türkiye'de binlerce insanın yargılandığını fakat elektronik kelepçeli denetimli serbestliğin
çok az kişiye uygulandığına dikkat çekti. Tan, bunun bir sindirme politikası olarak uygulandığını belirterek,
elektronik kelepçenin daha çok siyasetle uğraşan insanları alandan çekip eve hapsetmek için kullanılan bir
yöntem olduğunu belirtti. Kelepçe takıldığından bu yana sistematik olarak polis tarafından "Bir ihlaliniz
olursa dosyanızı düşürürüz. Mahkemeye göndeririz. Sizin açınızdan sorun olur" şeklinde tehdit edildiğini
söyleyen Tan, kimi durumlarda cihazların sinyal alamadığı için kesildiğini bu tür durumlarda ise saat gece
kaç olursa olsun polisin kendisine cep telefonundan ulaştığını ve "Sinyal alamıyoruz, size verdiğimiz takip
cihazını odanıza alın" uyarıları yapıldığını belirtti. Sürekli psikolojik bir baskı altında tutulduğunu ifade eden
Tan, "Sırf bu yüzden çok fazla dışarı çıkmamaya başladım. Hem sosyal yaşamım bitti hem de siyasi
çalışmalarımız vardı o da neredeyse bitti" dedi. Tan, "Bir süre önce beni aradılar Anadolu yakasındaki bu
kelepçe merkezlerinden sorun varmış, 'gelin değiştireceğiz' dediler. Son taktıklarını da şebeke çekmesi
için yukarı çektiler ve çok sıktılar. 'Canım yanıyor, çok sıktınız' dememe rağmen gevşetmediler. O yüzden
damara çok baskı yaptığı için aksayarak yürümeye başladım" dedi. 20 Temmuz'da kardeşinin yaşamını
yitirmesi üzerine Van'a gitmek için denetimli serbestlik bürosundan izin almak için başvuru yaptığını fakat
polisin bu başvuruya, "Senin kardeşin dağda ölmüş. İzin veremiyoruz. Gidin savcıya anlatın derdinizi"
cevabı verildiğini söyledi. Tan, "Tecavüzcüsü, katili, hırsızı bile cenazeleri olduğunda cezaevinden
çıkarılabiliyorken biz siyasilere bu hak çok görülüyor" diye konuştu.
3 Ağustos 2016’da derneğe başvuruda bulunan Mehmet Başçı, “Cezaevinde Yavuz Yılmaz adında bir adli
tutuklu, A4 kağıda bana ve değerlerime karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle dolu bir yazı
gönderdi. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurunda bulundum. Bu konu
hakkında 28.07.2016 tarihinde ifaden alınacak denilip adliyeye çağırıldım. Fakat adliye dönüşü,
cezaevinin girişinde personellerin gözü önünde tekme atarak hakaret, küfür, fiziki saldırı ve tehditte
bulundu. Beni darp etmiştir. Bunun normal bir saldırı olduğunu düşünmüyorum. Direkt o günkü personelin
kontrolünde, planlı bir saldırı olduğu açıktır. Cezaevinde başıma herhangi bir şey gelirse Yavuz Yılmaz ve
cezaevi idaresinin sorumlu olacağını belirtiyorum. Bu konuyla ilgili İHD’den hukuki yardım talep ediyorum.
Dosyama Av. Gülizar Tuncer bakmaktadır.” dedi. (İHD İstanbul)
4 Ağustos 2016’da, Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahpuslarla görüşen ÇHD Cezaevi
Komisyonu avukatlarından Av. Semih Taşcan cezaevlerindeki hak ihlallerinin devam ettiğini aktardı. Erdal
Berk adlı mahpusun mahkemeye götürüldüğü esnada jandarmalar tarafından darp edildiğini paylaşan Av.
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Taşcan, neredeyse hergün yapılan koğuş aramalarında taciz edilen mahpuslara 3 günde birer saat su
verildiğini, tüm sosyal aktivitelerin iptal edildiğini, mektup ve kitaplara el konulduğunu kaydetti.
5 Ağustos 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde sabah saatlerinde 50 kişilik infaz koruma
memurlarının cezaevinde tutulan siyasi mahpuslara saldırdığı ortaya çıktı. Cezaevinde açık görüşe giden
aileler işkence ve darp izlerine tanık oldu. Mahpuslardan Muhammet Mustafa Seyman'ın yakını Halil
Seyman, mahpusların tutulduğu koğuşlara sabah saatlerinde baskın yapılarak, ters kelepçelerle yere
yatırıldıklarını söyledi. Seyman, "Birçok mahpus kan içinde görüşe geldi. Sedye ile getirilenler oldu.
Bellerine, sırtlarına basılmış kaburgaları çatlayan mahpuslar vardı. Vücutlarının her yerinde morluklarla
karşımıza çıkardılar. Burunları kırılmış, ağızları kan içinde bir şekilde görüşe geldiler" dedi. Tutuklular
arasında bulunan DİHA muhabiri Feyyaz İmrak’ın da işkence görenler arasında olduğu öğrenilirken, İmrak
avukatı aracılığıyla hapishanede yaşanan işkenceyi anlattı. İmrak, 2’si ağır 25 mahpusun yaralı olduğunu
bildirdi. Avukat Hakan Evcin İmrak’ın bileklerinde kelepçe izleri, sağ gözünde şişlik, kafasının arkasında
eziklik ve sırtında cop izleri olduğunu aktardı. Yaşananların ardından Antalya Adliyesi’ne toplu halde giden
aileler ve HDP’liler Başsavcıyla yaptıkları görüşmede mahpusların durumunu aktardı. Ardından Başsavcı,
200 kişinin başka cezaevlerine sürgün edildiğini, işkenceye maruz kalanlarında nakile karşı çıktığı için
yaşanmış olabileceği şeklinde açıklama yaptı. Ailelerin neden böyle bir saldırıya izin verildiği tepkisi
üzerine de Başsavcı, “Bazen cezaevlerinde olur” dediği öğrenildi. Başsavcıyla yaptıkları görüşmenin
ardından aileler suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan aileler, işkence izlerini görünce
verdikleri tepki üzerine gardiyanların kendilerine de saldırdığını söyledi.
6 Ağustos 2016’da, Tekirdağ 1 numaralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir bacağı olmayan siyasi mahpus
Mehmet Başçı, adliye dönüşü gardiyanların gözü önünde Yavuz Yılmaz adlı adli tutuklu tarafından feci
şekilde darp edildi.
6 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kürt Hacı (Kazancı) ve Türkmen Hacı köyleri
arasında bulunan tarım sulama şantiyesi yakınlarında 29 Temmuz 2016 tarihinde askeri aracın geçişi
sırasında yola düşünen bombanın infilak etmesiyle patladı. Patlamanın ardından Bismil Jandarma Tabur
Karakolu'ndan askerler, tarım sulama şantiyesinden 13 işçi, tarlada çalışan 11 tarım işçisi ve bir çoban
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 25 kişi 4 gün boyunca Bismil Tabur Karakolu'nda askerlerce işkenceye
uğradığı ortaya çıktı. 2 Ağustos günü Bismil Adliyesi'ne çıkarılan 24 kişi serbest bırakılırken şantiyede
kepçe operatörü olarak çalışan İlhan Kaya (20) ise tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. Kaya'nın tutuklanmasının ardından oğluyla görüşen baba Abdülcelil Kaya, oğlunun karakolda
askerler tarafından işkence edildiğini söyledi. Oğlunun karakolda askerlerin kendisine işkence ettiğini ve
zorla hazırlanan ifade tutanağına imza attırdığını aktaran Kaya, olay günü oğluyla beraber tarlada
olduklarını, öğleye doğru da oğlunun şantiye gittiğin belirtti. Kaya, "Askerler oğlumu kepçeyle yolu
kazımak ve bomba yerleştirmekle suçladı. Karakolda oğlunun görmelerine dahi izin vermediler. Oğlum
mahkemeye çıktığında ölü gibi görünüyordu" diye konuştu. Kaya, askerlerin olaydan sonra sağa sola rast
gele ateş açtıklarını ve köylülerin mısır tarlalarını ateşe verdiklerini kaydetti. İlhan Kaya'nın avukatı
Mehmet Emin Çiftçi de, dosyada gizlilik kararının olduğunu, müvekkilinin "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandığını aktardı. Çiftçi, karakolda müvekkiline yapılan işkence ve baskı altında aldıkları ifade için
savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
8 Ağustos2016’da, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan 9 DHKPC'li mahpus, artan hak ihlallerini
protesto etmek için kaldıkları hücre ve koğuşu dün ateşe verdi. Çıkan yangını cezaevine gelen itfaiye
ekipleri söndürdü. Yangın sonrası yanan hücreye tekrar konulan Didem Akman adlı mahpus, dumandan
rahatsızlanarak revire kaldırıldı. Serum takılan Akman, daha sonra tekrar yanan hücreye konuldu.
Gardiyanların Türkan Özen adlı tutsağı da hücreden çıkardığı esnada işkence yaptığı belirtildi.
8 Ağustos 2016’da, Derneğimize başvuruda bulunan Zafer Tüzün; kardeşim İsmail Tüzün 4-5 Ağustos
tarihinde D.bakır D Tipi'nden G.antep L Tipi Hapishanesi'ne sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde
13-14 şarapnel parçası olan İsmail Tüzün sevk sırasında darp, ters kelepçe, askeri düzen dayatması ve
falaka işkencesine maruz kaldı. Müebbet hükümlüsü kardeşim için hukuki yardım ve durumunun
kamuoyuna duyurulmasını talep ediyorum. (İHD İstanbul)
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9 Ağustos 2016’da, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nden Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen 35
kadın mahpusun, sevk sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı anlatıldı. Mahpuslardan Filiz
Duru, erkek gardiyanların gece geç saatlerde kaldıkları hücrelerin mazgallarını açarak taciz ve tehdit
ettiğini aktardı.
10 Ağustos 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi mahpusların 5 Ağustos tarihinde
maruz kaldıkları işkence, mahpus ailelerinin talebi üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi
Komisyonu tarafından mahpuslarla yapılan görüşmeler sonucunda raporlaştırıldı. Hazırlanan raporda,
yaşananların yaşanan darbe girişimi sürecinden geri kalmayan boyutlara ulaştığı belirtildi. Raporda,
görüşme yapılan tüm siyasi mahpuslar, olay gününe ilişkin yaklaşık 50 civarında infaz koruma memurunun
küfür ve hakaretlerle F/2 koğuşuna girdiklerini, mahpuslara ait eşyaları dağıtıp, zarar verdikleri, koğuştaki
tüm mahpusları darp ederek koridora çıkardıkları ve hepsini ters kelepçe ile bir alanda topladıkları
yönünde anlatımlarda bulundu. Saldırının devamında Mehmet Aktaş, Furat Ünver ve Kazım Benek isimli
mahpusların darp edilerek Hazır Kuvvet odasına götürüldüğüne yer verilen raporda, mahpusların bir saati
aşkın bir süre burada kaba dayak ve falakaya maruz bırakıldığı ifade edildi. Burada yine mahpuslara "Ne
mutlu Türküm diyene" sloganı attırılmak istendiğinin belirtildiği raporda, küfür ve hakaretler ile birlikte
yaklaşık 1 saat süren falaka ve işkencenin ardından üç mahpusun 2 saat hücrelerde tutulduğu kaydedildi.
Diğer mahpusların da işkence ile bir adli koğuşun havalandırmasına götürüldüğünün yer aldığı raporda,
mahpusların yoğun işkenceye maruz kaldıkları ve işkence edilmiş halleri ile açık görüşe çıkarıldıklarına
dikkat çekildi. Mahpusların yanı sıra aynı zamanda yakınlarına da hakaretlerde bulunulduğu ve bir
kısmının darp edildiği raporda belirtildi. Raporun devamında ise işkenceye maruz kalan mahpusların
durumuna ilişkin bilgiler yer aldı. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan mahpuslardan Furat Ünver'in
anlatımlarına göre, işkence sırasında Yahya isimli başgardiyan "Allah'ınız benim" diyerek mahpuslara
yöneldi. Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'ni 2016 yılında yaşadıklarını dile getirdiği belirtilen Ünver'in avukat
görüş odasına geldiğinde yürümekte dahi zorluk çektiği, ayakta durmakta zorlandığı ve boynunda,
başında şişlikler tespit edildiğine yer verildi. Ünver'in yine kollarında ters kelepçenin etkisi ile yara izlerinin
oluştuğu rapora kaydedildi. Yine mahpuslardan Emrah Ölmez'in işkenceden önce ayağını incittiği için
ayağının alçıda olduğunu, işkence sırasında özellikle alçıda olan ayağına darbeler aldığını aktardığı ifade
edildi. Ölmez'in vücudunun birçok yerinde morluk ve yara olduğunun gözlemlendiğine yer verildi.
Mahpuslardan Özgür Özçelik'in ise astım hastası olduğu ve kollarında kesikler, kelepçe izleri ile omzunda
ezilmeler ile birlikte işkence izlerinin tespit edildiği belirtildi. Mahpuslardan Deniz Yıldız'ın bacaklarında
sırtında yara ve ezilmeler olduğuna ve sol kolunu hareket ettiremediğine yer verilen raporda, tutuklu
Muhabirimiz Feyyaz İmrak, Fırat Göktepe, Kazım Benek, Murat Polat, Devran Ünver ve Mehmet Aktaş'ın
da vücutlarının çeşitli yerlerinde yara izleri ve işkence izlerinin gözlemlendiği belirtildi. Mahpuslardan Fırat
Can, Şahin Özkanat ve Feridun Demir'in de her an işkence riski ile karşı karşıya olduklarına yer verilen
raporun sonuç bölümünde ise, cezaevinde işkence yapıldığının gözle görülür bir şekilde tespit edildiğine
dikkat ekilirken, Deniz Yıldız isimli siyasi mahpusla yapılan görüşme sonrası koğuşuna götürülmek üzere
gardiyan tarafından teslim alındıktan sonra bağırış seslerinin duyulduğunu ve yapılan müdahale
sonucunda mahpusun darp edilmek istendiğine şahit olunduğu belirtildi.
10 Ağustos 2016’da, Her iki kolu olmaması nedeniyle ATK tarafından "cezaevinde kalamaz" raporu
verilmesine rağmen tahliye edilmeyen hasta mahpus Ergin Aktaş, kaldığı İzmir Menemen R Tipi
Cezaevi'ndeki yan hücresine konulan cinsel saldırı suçundan hükümlü eski bir askerin hakaret ve sözlü
tacizlerine maruz kaldı. Bu kişinin başka yere götürülmesi için yaptığı başvurular sonuçsuz kalan Aktaş'a,
üstüne üstlük bir de cezaevi idaresi tarafından soruşturma açıldı.
10 Ağustos 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane İzleme Komisyonu
tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'in Marmara Bölgesi'nde bulunan
cezaevlerine olan yansımalarını raporlaştırdı. Raporda Bakırköy Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne sürgün
edilen 32 DHKPC'li kadın işkence ve tacize maruz kaldığı da belirtildi. Avukatlarına müvekkilleri ile
görüşmeleri sırasında saldırı yapıldı.
11 Ağustos2016’da, Darbe girişiminin ardından Kırıklar F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ödemiş T Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edilen 40 mahpus Cezaevi Birinci Müdürü Celal Aslan'a ayakta sayım vermedikleri için
"Hazır Kuvvet" adlandırılan gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edildi.
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11 Ağustos 2016’da, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi mahpusların sistematik işkenceye
maruz kaldığı ortaya çıktı. Cezaevlerinde yakınları ile görüşe giden ailelerin verdiği bilgilere göre, 12-13
kişiden oluşan gardiyan grubunun düzenli saatler içerisinde koğuşlara girip mahpusların saatlerce
dövdüğünü söyledi. Siyasi koğuşlara adli mahpuslarında konulduğunu söyleyen aileler, adli
mahpuslarında siyasi mahpuslara saldırdığını paylaştı. Cezaevinde siyasi mahpusların yemek yediği
alandaki masaların kaldırılması sonucu ayakta yemek yemek zorunda bırakıldığını aktaran aileler,
kalçalarına sürekli coplarla vurulan mahpusların oturmasının da engellendiği bilgisini verdi. Aileler, bir
mahpusun gardiyanlarca darp edilmesi sonucu parmağının kırıldığı, mahpusların çırılçıplak soyulup başka
odalara götürüldüğü ve bu odalarda işkenceye maruz kaldıklarını kaydederek, 2 DHKP-C'li mahpusun ise
ters kelepçe ile elleri ve ayakları bağlanarak süngerli odaya götürülerek, işkence edildiği aktardı.
11 Ağustos 2016’da, Darbe girişiminden üç gün sonra, Bolu F Tipi Cezaevi'nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar, gardiyanların "arama var" adı altında işkence edildi. 24 yıldır
PRK/Rızgari davasından tutuklu Nadir Kalkan, uğradığı saldırıyı ailesi aracılığıyla İHD ye bildirdi.
12 Ağustos 2016’da, Kırıklar Cezaevi’nden sürgün edildikleri Ödemiş Cezaevi’nde darp edilen 14
mahpusun durumu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Aileler, gardiyanların "Türk'ün gücünü göreceksiniz"
diyerek mahpuslara saldıklarını aktarırken, Hasan Dağhan’ın annesi Halime Dağhan, “Mahpusların sırtının
ortasında 44 numara ayakkabı izi çıkmış. Halen kan kusan mahpuslar mevcut. Ayakta duramayan
mahpuslar var, felç noktasına gelmişler” dedi. Dağhan’ın babası Şehmus Dağhan ise darp edilen 14
mahpusun gardiyanlar tarafından “3 darağacı size kuracağız. Türkün gücünü göreceksiniz. Hiçbiriniz sağ
çıkmayacaksınız” şeklinde tehdit edildiğini aktardı. Devlet yetkililerine seslenen Dağhan, “Yarında kimse
paralelciydi bunlar, haberimiz yoktu demesin. Biz sizi haberdar ediyoruz. Özel olarak yetiştirilen
gardiyanlar çocuklarımızı imha etmek için yollanmış. Mahpuslar perişan hale getirilmiş” dedi. Darbe
girişimi sonrası İzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden sürgün edildikleri Ödemiş T Tipi Kapalı
Cezaevi'nde, 4 Ağustos gecesi darp edilen 14 mahpusun durumu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 10
Ağustos günü açık görüşte mahpuslarla görüşen aileler, mahpusların feci şekilde darp edildiğini ve
mahpusların “Türkün gücünü göreceksiniz” tehditleriyle öldüresiye işkence edildiği ileri sürüldü. Çıplak
arama ve ayakta sayımı kabul etmediklerinden dolayı mahpusların darp edildiğini belirten mahpus Aslan
Kızıl’ın kardeşi Abdulaziz Kızıl, Başgardiyan Kazım İlyas’ın darp edilen mahpusların yanına gelerek “ben
burada olsaydım izin vermezdim” diyerek mahpuslarla alay ettiğini ifade etti. Mahpuslarının öldüresiye
darp edildiklerini belirten Kızıl, işkenceden sonra mahpuslara iki gün boyunca yemek verilmediğini aktardı.
Hasta mahpus Mehmet Yayan’ın ablası Yaşar Berikan’ın anlattıkları ise 12 Eylül döneminde Diyarbaır
Cezaevinde yaşananları aratmıyor. Mahpusların 40 dakika boyunca darp edildiklerini ve bu darp
esnasında Yayan’ın birçok kaburgasının kırıldığını belirterek, Cezaevi Birinci Müdürü Celal Aslan’ın
kardeşini 40 dakikalık işkencenin ardından odasına çağırdığını ve “Sizden çok şey istemiyoruz. Sadece
akşamdan akşama gardiyanlar odanıza geldiğinde hazır olda durarak ilk önce vatan canım sana feda
ondan sonra ne mutlu Türküm diyene diyeceksiniz” dediğini aktardı. Darp olayının ardından Cezaevi
Müdürü Aslan’ın gardiyanlara “Çocuklar neden böyle yaptınız” diyerek alay ettiğini söyledi.
12 Ağustos 2016’da, Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Antep L Tipi Cezaevi'ne sürgün
edilen mahpuslardan İsmail Tüzün ve Azad Baltaş'ın cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutuldukları,
itiraz edince de kaba dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını, sonrasında da tek kişilik hücreye atıldıkları
öğrenildi. Ağabeyiyle dün açık görüş gerçekleştiren Özgür Tüzün, ağabeyinin yüzünde morluklar
gördüğünü aktardı. Geçtiğimiz Pazartesi günü ağabeyinin içinde bulunduğu bir grup mahpusun sürgün
geldiğini, sürgünde ve cezaevinde yaşadıklarını ağabeyinin anlattığını ifade eden Tüzün, cezaevi girişinde
çıplak arama dayatıldığını belirterek, "O ve Azad Baltaş adındaki bir hükümlü çıplak aramanın bir insan
hakkı ihlali olduğunu söylüyor. Bu konu hakkında cezaevi müdürü ile görüşmek istediğini söylüyor
gardiyanlara. Giden iki gardiyan bu sefer 6 gardiyanla beraber geri geliyorlar ve döverek çıplak arama
yapıyorlar. Kaba dayak ve yüz üstü yere yatırıp ters kelepçe takıyorlar. O esnada sol kolu da yerinden
çıkıyor" dedi. Ağabeyinin çırılçıplak bir şekilde tek kişilik bir hücreye atıldığını kaydeden Tüzün, "Atıldığı
hücrede havalandırma yok. Su verilmiyor. Sadece günde yarım saat çeşmeden akan kirli suyu veriyorlar.
Abim herhangi bir zaruri ihtiyacını karşılayacak durumda değil. İçme suyunu bulabilmek için kendi
parasıyla kantinden su almak istiyor, fakat bunu da karşılamıyorlar. Yaşamak için o kirli suyu içmek
zorunda kalıyor. Bu durum halen devam ediyor. Bir insana yapılabilecek en büyük işkencelerden biri de o
insana su vermemektir. Onun en büyük rahatsızlıklarından birisi de uykudayken aniden nefesinin
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kesilmesi oluyor. Her an bu durum yaşanabilir. Eğer nefesi kesilirse birinin onu uyandırması gerekiyor. Bu
anlamıyla tek başına yaşaması çok tehlikelidir" diye konuştu.
13 Ağustos 2016’da, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle yaptığı
telefon görüşmesinde cezaevinin boşaltılacağı bilgisini verdi. 180'e yakın siyasi tutuklu ve hükümlünün
bulunduğu cezaevinde, cezası 2 yıl ve altında olanların Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderileceği,
diğer tutuklu ve hükümlülerin ise başka cezaevlerine dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca Sincan F Tipi
Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen ve aralarında Recep Bekik ile Hayati Kaytan'ın
bulunduğu grubun sevk sırasında Bolu Cezaevi'nde darp edildiği öğrenildi.
13 Ağustos 2016’da, AKP'nin ilan ettiği OHAL ile cezaevlerinde hak ihlallerinde ciddi anlamda bir artış
yaşandı. 30 Temmuz günü Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edilen 43 mahpus, cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için şiddete maruz
kaldı. Mahpusların beraberlerinde getirdikleri kişisel eşyaları ise çöpe atıldı. Bu uygulamaya maruz kalan
mahpuslardan biri olan Selamettin Yılmaz ile 9 Ağustos günü cezaevinde görüşen ablası Ayfer Yavaş,
şiddete maruz kalan kardeşi ve sürgün edilen diğer siyasi mahpusların durumlarının çok kötü olduğunu
aktardı. Kardeşinin anlatımlarına göre mahpusların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını dile
getiren abla Yavaş, "Gittiğimde 11 gündür daha banyo bile yapmamışlardı. Ne ellerini ve yüzlerini
yıkabilecek kadar su bulabilmişler. Sabahları sadece bir sallama çay, şeker ve bir reçel verilmiş" diye
belirtti. Sürgün edilen mahpuslar arasında bulunan kalp hastası İHD Êlih (Batman) Şube yöneticisi Ahmet
Demir'in ise kalbindeki cihazı şarj edilmediği için ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.
16 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Dilek Sulak, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Cihan Yeşil müebbet hükümlü olarak 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Kardeşimi görmeye gidemediğimiz için sürekli nakil dilekçesi veriyorduk. Kardeşim de nakil
dilekçesi veriyordu ancak işleme dahi sokulmuyordu. 8.8.2016 tarihinde nakil konusunda kardeşim
gardiyanlarla tartışmış ve gardiyanlar kardeşimi darp etmişlerdir. Kardeşimin göğüs kemiği kırılmış ancak
hastaneye götürmemişler. Biz bu olanları dün başka bir mahkûmun ailesinden öğrendik. Olayın olduğu
günden beri kardeşimle telefonla da görüşemedik. Kendisi mi aramıyor yoksa kendisinin aramasına izin mi
verilmiyor bilmiyoruz. Kardeşime işkence yapıldı. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep
etmekteyim.”
17 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan Z. T.; “Kardeşim müebbet hükümlüsü İ. T. bulunduğu
Diyarbakır D Tipi Hapishanesi’nden 5 ağustos günü hasta ve vücudunda şarapnel parçaları olmasına
rağmen Antep L Tipi Hapishanesi’ne sevk edilmiş sevk esnasında ters kelepçe askeri düzen dayatması
darp ve falaka ile karşılaşmış, hücreye konulmuştur.” dedi. (İHD İstanbul)
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Leyla Karaaslan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan oğlu olan Yusuf Karaaslan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, oğlunun çırılçıplak soyularak işkenceden
geçirildiğini, susuz bırakıldığını, çırılçıplak soyunmadığı için hücrede tutulduğunu, her türlü kötü
muameleye uğradığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum bırakıldığını açık görüşlerde
yan yana oturmalarına izin verilmediği, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Emine Tugan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan oğlu Erhan Tugan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, sürgün sürecince 18 gün boyunca oğlu ile hiç
görüşemediğini, oğlunun bu süreç boyunca tek kişilik hücrede tutulduğunu, onun Gaziantep L Tipi
Cezaevine geldiği gün dövüldüğünü, elbiselerinin yırtıldığını, tek kişilik hücreye konulduğunu, vücudunun
morluklar içinde olduğunu, konuşacak hali kalmadığını, üstünde kendisine ait olmayan elbiselerin
olduğunu, saatinin kırık olduğunu, iç çamaşırının bulunmadığını, içme suyu bulmakta ciddi zorluklar
yaşadıklarını, çarşaf ve battaniyelerinin olmadığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum
bırakıldığını, içerde de kantinden iç çamaşırı temin edemedikleri, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Fırat Aralan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan babası Fahri Aralan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
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Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra darp edilmeye başlandığını, haksız yere
1 Hafta Hücre Cezasına tabi tutulduğunu, hakaret ve zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu, gardiyanlar
tarafından psikolojik baskıya tabi tutulduğunu, gardiyanların ziyaretçilere sebepsiz yere bağırıp
çağırdıklarını, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını, banyo yapamadıklarını, ayrıca babasının hasta olduğunu
ve Gaziantep L Tipi Cezaevinde ziyaretçilerin bekleyebileceği bir yerin hazırlanmadığı, şeklinde
beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Azize Ercan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Halil Ercan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, içeri girer girmez soyulduklarını, işkence
ettiklerini, günde sadece iki defa olmak üzere banyo ve içmek için su verildiğini elbiselerinin görevlilerce
yırtıldığını, 10 kişiye bir kavun verildiğini, yakınları tarafından getirilen televizyon ve elbiselerin
verilmediğini, buzdolabının olmadığını, radyo televizyonun bulunmadığını soyunmadıkları için hücrede
tutulduklarını, sağlıklı görüş olmadığını tutuklu yakınlarının taciz eder gibi arandığı, eskiden açık
görüşlerde görüşçü ile mahpusun yan yana oturmasına izin verilirken Gaziantep L Tipi Cezaevinde engel
olunduğunu, birbirlerine dokunmalarına izin verilmediği, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Zeliha Alkay özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Ferhat Alkay’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini beş gün boyunca tek kişilik hücrede
bekletildiğini, yemek ve suda sıkıntılar olduğunu, Mahpusun çokça gardiyan tarafından işkence gördüğünü
Mahpusun sağ ayak bileğinde olan platinli bölgeye coplarla on gün boyunca vurulduğunu, cezaevinde
ziyaretçi bekleme odasının olmadığını, bir lavabo ihtiyacı için 5 km yürümek zorunda kaldıklarını, çevrede
ne bir su ne de bir yiyecek olmadığı, şeklinde beyanlarda bulundu.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nevruze Olgaç özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Recep Olgaç’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, babası mağdur mahpusun kötü koşullarda
kaldığını, bulunduğu yerde su olmadığını, görüşlerde sandalye olmadığını, Mahpus Recep OLGAÇ’IN çok
hasta olduğunu ona iyi bakılması gerektiğini hazır su içmesi gerektiğini ama hazır suyun olmadığı,
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nebahat Dağ özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan eşi İhsan Dağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra suların kesik olduğunu, yemek verilmediğini, hiçbir
eşyanın dışarıdan alınmadığını, ağır işkence görmüş olduğunu, görüşçülere arama adı altında taciz
yapıldığını, eşi olan Mahpus İhsan Dağ’ın çırılçıplak soyulduğu ve işkence gördüğünü, gardiyanlara tepki
gösterince gardiyanların ‘’ burası Gaziantep’’ diye bağırdıklarını ve iş yavaşlatma eylemi yapıp görüşçüleri
içeri geç aldıkları, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Ferhat Özgün özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Başar özgün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpus Başar’a çıplak aramadan geçirildiğini,
işkenceye maruz kaldığını, aç bırakıldığını hakarete uğradığını, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Rojda Kargılı özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Şemsettin Kargılı’nın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusun sağ kolda uyuşma, kısmi felç,
görme problemi, kalp hastalığı, böbrek kitlesi kanseri ve benzeri bir çok rahatsızlık geçirdiğini, 2 defa
ameliyat olduğunu, 2 defa anjiyo olduğunu, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Özgür Tüzün özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan ağabeyi İsmail Tüzün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, abisinin görüş anındaki yüzündeki darp
izlerinin dikkatini çektiğini, çıplak arama konusunda müdürle görüşmek istediğini, 6 gardiyan tarafından
darp edilerek çırılçıplak soyulduğunu, yüzü koyun yere yatırılarak sol kolunun hasar göreceği şekilde ters
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kelepçelendiğini, ve havalandırma olmayan kör bir hücreye hapsedildiğini, günde sadece yarım saat içme
suyu olarak kullanılamayacak bir suyun akıtıldığı, temizlik, banyo için yeterli su verilmediğini, verilen
suyunsa, yağlı ve gazlı olduğu, içme suyu ihtiyacının kantinden karşılanmasına izin verilmediğini,
ağabeyinin hasta mahpus olduğunu çok sayıda hastalıkla boğuştuğunu gece uyurken nefes kesilmesi
yaşadığını tek kişilik hücrede yaşamını idame ettirmesinin mümkün olmadığını, tek kişilik hücreye sevkinin
hayatına kasıt anlamı taşıdığını, 01 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır da ameliyat olmuş olmasına rağmen,
apar topar Antep Cezaevine naklinin tedavisini engellediğini, cezaevinde yaşanan sorunlarla ilgili gereken
mücadelenin yapılmasını, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Hacire Karadağ özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Müslüm Karadağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusa temizlik için su verilmediğini, sürgün
edildiği yerden gelen hiçbir eşyasının kendisine verilmediğini, ciddi manada sözlü şiddete maruz kaldığını,
görüşe gelen ailelerin arama işlemlerinin resmen taciz boyutunda olduğunu gardiyanlar ve kayıt memurları
‘’ burası Gaziantep istediğimizi söyleriz’’ şeklinde konuştuklarını, açık görüşte ailelerin mahpusların yanına
oturmasına izin verilmediğini, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Beritan Özkan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Nevzat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su verildiğini, çıplak arama
reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver,
buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler üzerinde büyük baskılar olduğunu arama
yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Murat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su verildiğini, çıplak arama
reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver,
buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler üzerinde büyük baskılar olduğunu arama
yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
19 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ebru Güler, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Ali İhsan Güler 2015 Nisan ayında tutuklanıp şuan Rize Kalkandere cezaevinde
kalmaktadır.5 Ağustos 2016 tarihinde bulunduğu Erzurum Kapalı cezaevinden Rize’ye sevk edildi.
Kardeşim 18.08.2016 tarihindeki telefon görüşmesinde bize aktardığına göre; Rize Kalkandere L Tipi
cezaevine giriş esnasında kardeşim ve sevk edilen diğer 15 hükümlü çıplak aramaya maruz bırakılıyorlar.
Kardeşim ve arkadaşları bu durumu kabul etmeyince görevliler tarafından yoğun işkenceye maruz
kalıyorlar. Kardeşimin aktardığına göre %50 kalp sorunu olan hükümlüye bile işkence yapılmış. Kardeşime
ve diğer arkadaşlarına işkence uygulayanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım
talep etmekteyim.”
19 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakır Yıldız, şu
beyanlarda bulundu: “Kaynım Ahmet Hakan Önür bulunduğu Ankara Sincan Kapalı cezaevinden ailesine
haber verilmeden ve kendisinin özel eşyaları olmaksızın Karaman M Tipi kapalı cezaevine sevk ediliyor.
17 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orada bulunmaktadır. Karaman M Tipi kapalı cezaevinde çok kötü
muameleye ve işkenceye maruz kalıyor. Cezaevi idaresinin baskı ve zorlamalarına karşın kendisi açlık
grevine girmişti. Şuan daha önceden var olan yaralarından dolayı sağlık durumundan endişe ediyoruz. Bu
konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
27 Ağustos 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Meryem Demir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim
Abdulsamet Demir yaklaşık 6 (altı) ay önce Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden, Malatya E Tipi Kapalı
Cezaevine sürgün edildi. Dün (26.08.2016) telefonla beni arayarak cezaevinde sayım sırasında cezaevi
idaresinin keyfi uygulamalarına maruz kaldıklarını ve ip gibi sıraya dizilmedikleri gerekçesiyle kendisi ve
koğuşta bulunan diğer tüm mahkûmları (14 kişi) jandarma ve infaz koruma memurları tarafından feci
şekilde dövüldüklerini belirtmiştir. Her türlü yasal yollara başvurulması ve basın yayın yoluyla kamuoyu
oluşturulmasını istiyorum.”
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27 Ağustos 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Nevile İnce, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum
M. Şirin İnce yaklaşık 6 (altı) ay önce Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden, Malatya E Tipi Kapalı
Cezaevine sürgün edildi. Dün (26.08.2016) telefonla beni arayarak cezaevinde sayım sırasında cezaevi
idaresinin keyfi uygulamalarına maruz kaldıklarını ve ip gibi sıraya dizilmedikleri gerekçesiyle kendisi ve
koğuşta bulunan diğer tüm mahkûmları (14 kişi) jandarma ve infaz koruma memurları tarafından feci
şekilde dövüldüklerini belirtmiştir. Ayrıca LYS sınavına başvuru kaydını yaptığı halde sınava
götürülmemiştir. Her türlü yasal yollara başvurulması ve basın yayın yoluyla kamuoyu oluşturulmasını
istiyorum.”
30 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar 4 yıldır Malatya E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Bu gün oğlumla saat
11.00 gibi bizi aradı ve geçen Cuma günü yaşadıklarını şöyle anlattı “Cuma günü havalandırmaya
çıkarken gardiyanlar kendi sayımınızı yapın dedi. Biz daha önce siz yapıyordunuz, şimdi de siz yapın
dedik. Tartışmaya başladık. Sonra yaklaşık 50 kişilik gardiyan grubu ve 2. Müdür bizleri dövmeye ve
hakaret etmeye başladı. Revire götürmediler. Vahdettin isimli bir arkadaşımız baya kötü oldu. Ancak onu
da tedaviye götürmediler. Bu olaydan sonra bizim koğuşu ikiye böldüler. 6 kişi bir hücreye 7 kişiyi ise bir
hücreye koydular. Bizi ölümle tehdit ettiler.” Dedi. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep
etmekteyim.”
31 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Niyazi Saçak, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Süleyman Saçak, 2014 yılında evden ayrıldı ve kendisine bir daha ulaşamadık. Bir süre
önce oğlum bizi arayarak Kobani’de olduğunu söyledi. 2015’te oğlum yaralanıp Urfa devlet hastanesine
getirildiğini duydum. Sonra oğlumdan hiçbir şekilde haber alamadım. 8 ay sonra oğlumun Osmaniye 2
Nolu T Tipi cezaevinde olduğunu avukat tarafından bana bildirildi. Mahkeme için Urfa’ya gittim. Oğlum
berat edildi. Osmaniye’ye oğlumu almaya gittim bırakmadılar. Tutuklama kararı olduğunu gerekçe
gösterdiler. 2012 yılında bir dosyasının olduğunu söyleyip tekrardan Osmaniye cezaevine koydular.
28.08.2016 tarihinde oğlum beni aradı. Durumunu sorduğumda çok kötü darp edildiğini söyledi. Cop ve
borularla onu ve 8 arkadaşını nedensiz vurduklarını söyledi ve hastaneye götürüldüklerini doktor raporu
alınmadığını söyledi. Oğlumu merak ediyorum. O sırada telefon kesildi. Oğluma ulaşamıyorum. Bu
konuda sizden gerekli hukuki başvurularda bulunmanızı talep ediyorum.”
31 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Serpil Tangül, şu beyanlarda
bulundu: “30.08.2016 günü oğlum Serkan’nın telefon arama günüydü. Beni aradı. Bana kendisi şahsen
olayı anlattı. Bana “anne bizi Cuma günü (26.08.2016) darp ettiler. Durumumuz çok kötüydü. Bizi sayım
sırasında dövdüler. Biz toplamda 20 kadar kişiyiz. 50 kişilik bir gardiyan grubu bizi dövdüler. Bize işkence
ettiler. Çok kötü durumdayız. Her yerimiz yara bere içinde bizi revire de çıkarmadılar. Küfür ettiler, hakaret
ettiler. Benim oğlum zaten bağırsak hastasıdır. Bağırsakları kötüdür çalışmıyor. Bağırsaklarında sürekli bir
kanama var.2 kez klonoskopi oldu. Yine olması gerekiyordu. Kelepçeyi hastanede çıkarmadıkları için o
tedaviyi ret etti. Benim oğlum cezaevine girerken sağlıklıydı. Cezaevi koşullarından dolayı hastalandı.
Cezaevine girerken 85 kiloydu. Şimdi ise yaklaşık 50 kilo kadar oldu. 4-5 yıldır Malatya E Tipi
cezaevindedir. Adıyaman’da gözaltına alındıktan sonra hemen Malatya’ya gönderdiler. Şimdi oğlum 2
kişilik bir hücreye konulmuş ama 2 kişilik hücrede 7 kişi kalıyor. Ben bu konuda sizden destek talep
ediyorum. Suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum.”
2 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Veysi Öğmen, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Vahdettin 3 yıldır Malatya E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Geçen Cuma günü kardeşimi
cezaevindeki gardiyanlar, cezaevi müdürü dövüp işkence etmişler. Cezaevi müdürü kardeşimi kendi
elleriyle boğazını sıkıp nefessiz bırakılmak suretiyle darp etmiştir. Kardeşimi ölümle tehdit etmişler. Darp
edildiğini medyadan öğrendim. Medyadaki haberlerden sonra Perşembe günü (01 Eylül 2016) kardeşimle
kapalı bir görüş gerçekleştirdim. Kardeşim gardiyanların kendisini çok kötü bir şekilde darp ettiğini ölümle
tehdit ettiğini belirtti. Darp edildiği günden bu yana hücrede tutuluyor. 2 kişilik hücreye 7 kişilik 7 kişi
bırakmışlar. Kardeşim işkenceye uğradıktan sonra herhangi bir sağlık kuruluşuna veya revire
götürülmemiştir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
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8 Eylül 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Perihan Balta, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Mazlum BALTA Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenciyken yaklaşık olarak 7-8 ay önce tutuklandı ve
halen Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 30 Ağustos tarihinde bizimle yaptığı
telefon görüşmesinde 26.08.2016 Cuma günü Cezaevi İnfaz Koruma memurları ve askerler tarafından
keyfi olarak darp edildiklerini ve bazı koğuş arkadaşlarının ciddi şekilde yaralandığını belirtti. Bunun
hemen akabininde hücre cezasına çarptırıldıklarını belirtmiştir. Çocuğum zaten Hepatit B hastasıdır.
Midesinden de rahatsız, yemek yiyemediği için zayıflamıştır. Yediklerini kusma suretiyle dışarı atmaktadır.
Cezaevinde gerekli tedavi yapılmamaktadır. Cezaevinin keyfi ve insanlık dışı uygulamaları çekilmez bir hal
almış durumdadır. Basın-yayın yoluyla her türlü duyarlılığın oluşturulması ve tüm yasal yolların
işletilmesini talep ediyorum.”
17 Eylül 2016’da İHD İzmir şubemize yapılan başvuruda, Ömer Öner ve oğlu Mehmet Şerif Öner'in
Kırıklar 2 nolu F tipi cezaevinde yattığını ve Şakran Kapalı Cezaevine sevk edildiğini, aileye bilgi
verilmediğini beyan etmiştir. Başvurucunun kızı, aldığı duyum üzerine cezaevini aradığında yarım saat
sonra aramasını söylerler, tekrar aradığında ise abisinin darp edildiğini ve çıplak aramaya tabi tutulduğunu
duyduğunu söylemesi üzerine telefondaki memur ağza alınmayacak küfürler eder. 10 Eylül 2016’da, günü
M.Şerif Öner ailesini aradığında Şükrü adlı başgardiyanın ''Ben devletim, devletin gücünü göstereceğim
sana, önümde diz çökeceksin.'' gibi şeyler söylediğini anlatır. Mehmet Şerif Öner bana bir şey olursa
sorumlusu başgardiyan Şükrüdür. Diye beyanda bulunmuştur. Kendisine kaba güç kullanıldığını ve
yerlerde sürüklendiğini söyler. Açık görüşte M.Şerif Öner zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu kalabalık
koğuşlara konulduğunu, darp edildiği için doktora çıkma talebini yerine getirmediklerini, ters kelepçe
takılarak sürüklendiğini ve bakış ve davranışlarla tacize uğradığını beyan etmiştir.
29 Eylül 2016’da, Alanya L Tipi Kadın Kapalı Tutukevi'nde tutuklu bulunan DBP PM üyesi Suzan Paçal ile
Şükran Aydın'ın DİHA haber ajansına ulaşan aileleri, yakınlarının infaz koruma memurlarının şiddetine
maruz kalıp, tehdit edildiğini aktardı. Aktarılan bilgilere göre, Paçal ve Aydın yargılandıkları dosya
kapsamında bugün görülecek duruşmaları için cezaevi idaresine mahkemede hazır bulunma talebinde
bulundu. Talepleri reddedilen mahpuslara, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya
katılmaları dayatıldı. Avukat talepleri de yine reddedilen mahpuslar, duruşmaya katılma ısrarında
bulunmaları üzerine infaz koruma memurlarının saldırısına maruz kaldı. İnfaz koruma memurları, darp
ettikleri Paçal ve Aydın'a "Sizi de Şırnak'taki gibi yakarız" tehdidinde bulundu. Şiddet görüp, tehdide maruz
kalan kadın mahpusların kaldıkları koğuşlarındaki malzemelerine de el konuldu. Yaşananları bu şekilde
aktaran aileler, cezaevindeki mahpuslara yönelik baskıların her geçen gün ağırlaştığını ve bu konuda
duyarlılık beklediklerini ifade etti.
3 Ekim 2016’da, Osmaniye T2 Nolu Kapalı Cezaevi'nde tutulan Cengiz Nergis, Musa Atsız ve Adem Amaç
adlı mahpusların “hastanede kontrolünüz var” denilerek götürüldükleri cezaevi dışında darp edildiği
belirtildi. Öldüresiye darp edilen mahpuslardan Cengiz Nergis, ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde
arkadaşlarından Adem Amaç’ın hayati tehlikesinin olduğunu kaydetti.
3 Ekim 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden 24 Eylül günü Rize Kalkandere Kapalı Cezaevi’ne
sürgün edilen Cemal Vatandaş ve isimleri öğrenilemeyen 3 siyasi mahpusun işkenceye maruz kaldıkları
ortaya çıktı. Aileleri aracılığıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’ne başvuran mahpuslar,
çıplak aramaya karşı çıktıkları gerekçesiyle işkenceye maruz kaldıklarını aktardı.
4 Ekim 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan N. Ç. “Eşim 4 yıl önce tutuklandı. Daha önce
Tekirdağ 1 Nolu F Tipinden Edirne F Tipine bir buçuk yıl önce sürgün edildi. Fetö örgütü ile ilgili çıkan
tartışma nedeniyle kendisine işkence yapılmış tek kişilik hücrede televizyon, dolap ve diğer eşyaları
alınmış kitaplar da alınmış sadece Kuran kalmış. Bir hafta önce avukatıyla doktora gitmişler hastaneden
rapor vermişler. Eşimin görüşüne gittiğimde vücudunda darp izleri ve morluklar olduğunu söyledi.
Giysilerini vermedikleri iki aydır bir çamaşır dışında bir şey vermiyorlar. Avukatı suç duyurusunda
bulundu.” dedi. (İHD İstanbul)
6 Ekim 2016’da, Tutuklu bulundukları Manisa T Tipi Cezaevi'nden geçtiğimiz günlerde tedavi için Manisa
Devlet Hastanesi'ne getirilen PKK'li mahpusların, hastanede bulunanlara yönelik "Herkese söyleyin
işkence yapıyorlar" şeklinde maruz kaldıkları işkenceyi haykırması üzerine Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk
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Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) İzmir Şube Başkanı Avukat Seda Tanrıkulu,
cezaevine giderek mahpuslarla görüştü. Mahpuslarla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Av.
Tanrıkulu, mahpusların ayakta sayım vermedikleri için gardiyanlar tarafından demir eldivenlerle ağır
şekilde darp edildiğini aktardı. Tanrıkulu, 3 Ekim günü yapılan saldırıda 9'u ağır olmak üzere 23 mahpusun
yaralandığını paylaştı.
6 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Kılavuz, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim yaklaşık bir ay önce Nazilli cezaevinden Manisa T tipi Kapalı Cezaevine nakil esnasında darp
edilmiş ve basına da yansımıştı. 06.10.2016’da kendisiyle beraber kalan ve görüşmeye giden aynı
cezaevinde kalan başka bir mahkûmun yakını bize tekrar koğuşlarda ağır işkenceler yapıldığını,
birçoğunun hastanelik olduğunu ve tecrit uygulandığını bize söyledi. Kardeşimin cezaevi koşullarının
düzeltilmesi için hukuki anlamda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
8 Ekim 2016’da, Osmaniye T2 Nolu Cezaevi'nde 1 Ekim'de "Hastane kontrolünüz var" denilerek, cezaevi
girişinde askerlerce öldüresiye darp edilen Cengiz Nergis, Yasin Aka ve Adem Amaç adlı mahpuslar
aileleri aracığıyla yaşadıklarını anlattı.
10 Ekim 2016’da, Tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden Gaziantep L Tipi Cezaevi'ne
sürgün edilirken ring aracında yol boyunca işkenceye maruz kaldığı belirtilen İzzet Turan'ın ailesi, İnsan
Hakları Derneği'ne (İHD) başvuruda bulundu.
12 Ekim 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi'nde bulunan ve cezaevi koşullarını ve yaşadığı işkence ve kötü
muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine giren Hakan İnci adlı çocuğu ziyaret eden Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Günay Dağ, cezaevi müdürü ile görüşmek istedi. Ancak
gardiyanların, Dağ'ın müdür ile görüşmesine engel olduğu ve darp ederek, yerlerde sürüklediği belirtildi.
Dağ, aldığı darbe ile parmaklarının kırıldığını belirtti.
15 Ekim 2016’da, Tutuklu ve Hükümlü Aileler ile Dayanışma Derneği (TAYAD), cezaevlerinde işkenceye
ve mahpus Sevcan Adıgüzel, Aysu Baykal, Hakan İnci ve Nurhan Yılmaz'a uygulanan işkenceye karşı
Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. "Hapishanelerde işkence devam ediyor,
Silivri'de tekmelenen Aysu Baykal hastaneye kaldırıldı. Maltepe'de Hakan İnci, her gün işkence görüyor"
pankartı açan TAYAD'lı aileler, "Devrimci mahpuslar onurumuzdur", "İşkence yapmak şerefsizliktir"
sloganları attı.
15 Ekim 2016’da, Kadınların da tutulduğu Silivri 9 numaralı Ceza İnfaz Kurumu’nda 14 Ekim günü
telefonda görüşen anne Baykal, “Aysu bana ‘Anne içerde durum çok vahim, işkence var bunu bilin‘
demesiyle telefonun kesilmesi bir oldu” şeklinde konuştu. Baykal, kasıklarına ve bel bölgesine yediği
tekmeler nedeniyle kanama geçiren kızının hastaneye kaldırıldığını ancak doktorların “Biz burada
müdahale edemeyiz, kadın doğuma götürün” uyarısına rağmen hücresine geri götürüldüğüne dikkat çekti.
Cezaevini defalarca aramasına ancak hiçbir bilgi edinemediğinden yakınan anne Baykal, “Cezaevini en
son dün aradım. Kızımın darp edildiğini belirtmem üzerine utanmadan bana ‘Hak etmiştir ki yapmışlar’
cevabını verdiler” dedi. Kızının arkadaşının cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklandığını aktaran
Baykal, “Bu nasıl bir adalettir ki cenazeye katılmak hapse atılma gerekçesi sayılabiliyor” ifadelerini
kullandı. Kızının tek böbrekle hayata tutunmaya çalıştığını ifade eden acılı anne, “Aysu tek böbrekle
doğdu. Yetersizlik nedeniyle bu tek böbreği de alınınca kendi böbreğimi ona verdim. Şimdi bu tek böbreği
de işkencelerle yok etmek istiyorlar. Şu anda hayatından çok endişeliyim” diye feryat etti.
15 Ekim 2016’da, Van’da 1 Mayıs günü Mahmut Çar'ın öldürüldüğü evde gözaltına alınıp tutuklanan Adil
Gür, Mazlum Gür, Keser Gür ile Abdi Aslan, üç’ü engelli yurttaş tahliye oldu. Evde, karakolda ve
cezaevinde yaşadıkları dehşet verici işkenceleri tek tek anlatan engelli yurttaşların vücudunda aylar
geçmesine rağmen işkencenin izleri duruyor. Aradan 6 ay geçmesiyle avukatlarının savcılığa yaptığı itiraz
sonucu tahliye edilen engelli yurttaşlar, özel harekât polislerinin evlerine baskın yaptığında kendilerinin
sorgusuz sualsiz yere yatırılarak dövüldüklerini, ağızlarına el bombaları yerleştirilerek ölümle tehdit
edildiklerini tek tek anlattı. Baskın gecesini ve yapılan işkenceleri halen unutmadığını ve işkence izlerinin
olduğunu ifade eden Keser Gür, gözleri önünde Çar'ın infaz edildiğini söyledi. Çar'ın infaz edildikten sonra
özel harekat polislerinin evde bulunan herkesi yere yatırdığını anlatan Gür, "Bizi de darp ettiler, işkence
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ettiler. Yere yatırıp ağzıma el bombası koydular. Bu yüzden dişim kırıldı, el bombası ağzımdayken
üzerime çıkıp tekmelediler" dedi. Evden dövülerek çıkarıldıklarını ve işkencenin karakolda devam ettiğini
belirten Gür, aynı işkencenin cezaevinde de yerde yatırılarak sürdürdüklerini ifade etti. Cezaevi idaresi
tarafından "Tarafsızlar bölümüne" konuldukların ve siyasilerin kaldığı bölüme geçmek istemelerine rağmen
cezaevi idaresinin kendilerine, "Oraya giderseniz size zülüm ederler" diyerek tehdit edildiklerini aktaran
Gür, "Orada bizi tuvaletin önünde yerde yatırıyorlardı, işkence gibiydi. Bize ayak işlerini yaptırıyorlardı, biz
kaç defa taraflı bölüme geçmek için dilekçe yazdık ama hep olumsuz cevap aldık. Sonunda siyasi
mahpusların olduğu bölüme geçtik" diye konuştu. Baskın olduğu sırada güvercinlerinin yanında olduğunu,
silah sesleriyle eve doğru gittiğinde özel hareket polislerin evin bahçesinde kendisini döverek içeriye
götürdüğünü dile getiren Mazlum Gür (17) ise, "Eve girdiğimde babamı, annemi, amcamı yere yatırmış
dövüp, küfür ediyorlardı. Ayaklarıyla eziyorlardı. Beni de yere yatırıp aynı şekilde üzerime çıkıp beni de
ezdiler. Küfür ediyorlardı, annem zaten ayaklarından sakat. Sonra evde olan kişiyi infaz ettiler. Daha sonra
bizi evden döve döve çıkarıp TEM'e götürdüler. Orada da darp ettiler, nereye götürseler darp ediyorlardı.
Küfür ediyorlardı. Bizi çırılçıplak soyarak, darp edip küfür ettiler" diyerek, işkencenin boyutunu gözler
önüne serdi. Polislerin, Çocuk Şube'ye götürülmesi gerekirken kendisini TEM Şubesi'ne götürüldüğünü ve
işkencenin orada da devam ettiğini kaydeden Gür, polisler tarafından hazırlanan ifade tutanağının zorla
imzalattırıldığını söyledi. Polisler, savcılığa çıkarıldığında "Poliste verdiğim ifadeyi tekrarlıyorum"
dememesi halinde "Seni dışarıda öldürürüz" şeklinde tehdit edildiğini vurgulayan Gür, "Ama ben yine
savcıya yaşadığım olayı, işkenceyi anlattım. Savcı bana 'Devlet güçleri böyle bir şey yapmaz' diyerek
inanmadı. Yüzümüz kan, yara içindeydi, üstümüz hep kandı. Ama yine de işkence gördüğümüze
inanmadı" dedi. Abdi Aslan da, olayın şokunu halen atlatamadığını belirterek, şunları söyledi: "Polisler,
eve geldiklerinde hemen bizi yere atıp ellerimizi bağladılar. Üzerimize çıkıp ayaklarıyla ezdiler. Öldürmekle
tehdit ettiler. Daha sonra karakola götürüp aynısını yaptılar. Annemin göğsüne silah dayayıp, 'Eğer sesiniz
çıkarsa öldürürüm bu kadını' diyerek tehdit ettiler. Daha sonra tutuklandık, bizi cezaevinde de günlerce
yerde tuvaletin önünde yatırdılar, çok işkence ettiler."
17 Ekim 2016’da, Osmaniye T2 Nolu Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta mahpus Özgür Azad İnci
Mersin'de yaşayan kardeşi Hasan İnci ile yaptığı telefon görüşmesinde Osmaniye Cezaevi ile ilgili basında
çıkan haberlerden sonra işkencenin arttığını aktardı. Piskos hastası olan ağabeyinin tedavisi için
hastaneye götürülürken askerler tarafından hem ring aracında hem de hastanede ağır işkenceye maruz
kaldığını belirttiğini anlatan İnci, askerlerin ağabeyini doktor odasında doktorun gözü önünde darp ettiğini,
ardından da tedavisi yapılmadan cezaevine geri getirilip hücreye atıldığı paylaştı. Hücreye konulan hasta
mahpus burada saatlerce bekletildi. Bunların yanı sıra mahpusların kaldığı bütün koğuşlara kamera
yerleştirildiğini aktaran İnci, bu kameraları söken mahpusların ise yine işkenceye maruz kaldıkları ve
cezaevi ikinci müdürü tarafından ‘Bunun hesabını vereceksiniz o kırdığınız kameraların hesabını tek tek
hepinizden soracağım. Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirmeden bana rahat yok’ şeklinde tehdit
edildiklerini anlattı.
17 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şirin Durmuş, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Metin Durmuş 2009 yılından beri değişik cezaevlerinde kaldı. Şu anda Rize Kalkandere L Tipi
cezaevinde kalmaktadır. Bu güne kadar yaşadığı korkuları korkudan paylaşamıyordu. 17.10.2016’da
telefonda bana; 1. Müdür İrfan Güneş, başgardiyan Sabahattin Mert ve bazı mahkûmlar beni tehdit
ediyorlar, baskı uyguluyorlar, psikolojim bozulmuş dedi. Benim ile görüşürken sorunları çekine çekine
söylüyor ve bunları söylemekte zorluk çekiyordu. Benim can güvenliğim yok, her an başıma bir şey
gelebilir. Bunu her tarafa duyurun, ben revire çıkarmıyorlar, tedavi yapmıyorlar. Psikolojim hiç iyi değil,
dedi. Oğluma göndermiş olduğum elbiselerini vermiyorlar, bu konuda İHD’den yardım bekliyoruz.”
18 Ekim 2016’da, Cezaevinde sürekli müvekkili Emre Erdem'in gardiyanların saldırısına uğradığını
kaydeden Erdem'in avukatı Avukat Tugay Bek, cezaevi idaresince cezaevinde gergin bir ortamın
yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Bek, "Müvekkilim Erdem bir ay içerisinde 3 kez gardiyanlar tarafından darp
edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
19 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Şan, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Yunus Şan 2014 tarihinden bu yana Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ordu’daki
cezaevinde kaldığı günden beri Cezaevi idaresince kötü muamele ve işkencelere maruz kalmaktadır. Son
olarak kendisiyle yaptığım açık görüş ile 17 Ekim’de yaptığım telefon görüşmesinde bu türden şikâyetlerini
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tekrar dile getirdi. Bu konuya dikkat çekmek için kendim Cezaevi idaresi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet
Bakanlığı ve son olarak Cumhurbaşkanlığına dilekçeler yazdım. Yazdığım dilekçelere sadece Ordu
Cumhuriyet Başsavcılığınca 05/05/2016’da cevap verildi. Ancak bu cevap yazısından bu yana aylar
geçmesine rağmen halen cezaevi koşulları düzeltilmemiş, oğluma gardiyanlar tarafından işkenceler
devam etmektedir. Oğlum cezaevi yönetimi tarafından tek kişilik hücreye konulmuş, gardiyanlar tarafından
kendisi fiziki olarak darp edilmeye devam edilmektedir. Ayrıca kaldığı koğuşta karşıt görüşlü mahkumlar
tarafından da dövülmektedir. Telefonda bana söylediği kadarıyla baş memur Hüseyin Bayram, gardiyan
İrfan ve Müdür oldukları iddia edilen Şenol ve Koray adlı kişilerce kendisine işkence yapılmaktadır. Oğlum
maruz kaldığı işkence ve kötü muameleden dolayı kendi yaşamından endişe duymaktadır. Böyle devam
etmesi durumunda açlık grevine gireceğini söyledi. İşkencelerden dolayı kendisinin Cezaevi yönetimi ve
Cumhuriyet savcılığına hitaben yazdığı dilekçeler cezaevi personelleri tarafından yırtılmaktadır. Hastaneye
götürüldüğü vakit kendisine yanlış ilaçlar verilmektedir. Bu konuda derneğinizden yardım istiyorum.”
21 Ekim 2016’da, Manisa cezaevinde tutulan mahpus yakınları, cezaevinde yaşanan işkence ve kötü
muamele ile ilgili şu beyanlarda bulundu: “19 Ekim sabahı B-8 koğuşunda bulunan Orhan Karaca, Abidin
Başboğa, Habip Keleş, Semih Elitaş, Hamza Aslan isimli mahpuslar gerekçe gösterilmeden koğuşlarından
çıkarılmak istenilmiş. Diğer mahpusların, arkadaşlarının nereye götürüleceğini sorması üzerine ise
gardiyanlar mahpuslara saldırıda bulunmuş. Adı geçen 5 mahpus feci bir şekilde darp edilmiş. Mahpuslar
daha sonra hastaneye götürülmüş, ancak hastane dönüşü de darp edilmişler. Şimdi A-25 koğuşunda
tecritte tutuluyorlar”. Yaşanan bu olay üzerine cezaevindeki diğer mahpusların saldırıyı protesto etmek için
slogan attığını anlatan mahpus yakını Mehmet Akat, sonraki gün yaşananları ise; “Sonraki gün sabah
saatlerinde gardiyanlar kalabalık bir şekilde koğuşları basarak diğer mahpusları da darp etmiş.
Gardiyanlar uyguladıkları işkencenin devam edeceğimi söyleyerek, mahpusların yemeklerini döküp
eşyalarını dağıtmış” sözleriyle aktardı. Darp edilen mahpuslardan Hamza Aslan’ın görüşüne giden babası
Ali Aslan da, çıkışta darp edilen oğlunun yüzünde yaralar, diz kapaklarında yırtıklar olduğunu paylaştı.
Oğlu ve arkadaşlarının feci şekilde darp edildiğini, yerde sürüklenerek cezaevi müdürünün odasına kadar
götürüldüğünü de aktaran baba Aslan, yapılan bu işkenceyi yargıya taşıyacağını söyledi. Cezaevinin
adeta Nazi Kampı’na dönüştüğünü vurgulayan mahpus Orhan Karaca’nın ağabeyi Hasan Karaca ise,
cezaevi müdürünün mahpusları ‘Ben bu şiddeti size uygulayacağım. Heyette gelse ben gereğini
yapacağım’ sözleriyle tehdit ettiğini paylaştı. Müdürün mahpuslara yine cinsiyetçi küfürler ettiğini dile
getiren Karaca, darp edilen mahpusların saatlerce ters kelepçe ile bekletildiğini de kaydetti. Karaca,
mahpuslara yönelik darp için müdürün gardiyanlara ‘Geçen seferki gibi yapmayın. Kameraların olmadığı
yerde vurun. Vurduğunuz yerde iz bırakmayın, onlara ne yaparsanız yapın’ şeklinde talimatlar verdiğini de
ifade etti. Zorlanıyordu. Mahpusları öldürmek istiyorlar” dedi. Mahpusların insan hakları derneklerine ve
milletvekillerine duyarlılık göstermeleri noktasında çağrıda bulunduklarını söyleyen Karaca, herkese
mahpusları sahiplenmeye davet etti. Maruz kaldıkları bu şiddet sonrası mahpusların kaleme aldığı suç
duyurusu dilekçelerine de yine cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu belirtildi.
24 Ekim 2016’da, İHD Cezaevlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Necla Şengül, çatışmada
yaralı olarak gözaltına alınan YJA-STAR gerillası Saime Avşin'in gördüğü işkence sonucu ayağındaki
platinin yerinden çıktığını belirtti.
24 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan A. İ. “Kardeşim Y. 16 yıl hapsi onaylanmış bir
mahpustur. Son 3 yıldır Düzce T Tipi Hapishanesi’nde kalmaktadır. Görüşmeler sırasında, ilk zamanlarda
psikolojik olarak kendisini iyi görmemiştik. Zaten madde bağımlısıdır. Daha sonraki her görüşte vücudunda
çeşitli darp izlerinin olduğunu gördük. Kendisi de beni dövüyorlar diyordu. Cezaevi idaresi de kendisine
zarar veriyor diyordu. Bir keresinde Bakırköy mahkum bölümünde tutuldu. Tekrar Düzce’ye getirildiğinde
tecavüz edildiğini beyan etti. Darp izini gözümle gördüm. Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptık. Cumhuriyet
Savcılığına da başvuru yaptık.” dedi. (İHD İstanbul)
25 Ekim 2016’da, Aydın Nazilli Cezaevi'nden sürgün edildiği Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 ayda 5
kez darp edilen Osman Kılavuz isimli PKK'li mahpusun 6 gün önce süresiz dönüşümsüz açlık grevine
başladığı öğrenildi.
28 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizam Saçal, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Süleyman Saçal, 1 yıl 10 aydır Osmaniye T Tipi kapalı cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır.
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Yaklaşık son iki aydır oğlum ve cezaevinde kalan diğer mahkumlar cezaevi idaresinin personellerince
dövülmekte, darp edilmektedir. Oğlumun kaldığı koğuşta 8 kişi kalmaktadır. Oğlum ve koğuşunda kalan
diğer mahkumlar fiziki işkenceye maruz kalıyor. Cezaevi yönetimi son 1 ay içerisinde 2 defa mahkumların
kaldıkları koğuşlara ve lavabolara kameralar koymuş. Kameraların mahkumlar tarafından kırılması sonucu
cezaevi personeli gardiyanlar tarafından kötü bir şekilde darp edilmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin
hastaneye götürülmeleri sırasında bile gardiyan ve askerler tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. Bu
yaşananlar sonrası mahkumlar cezaevi idaresi aleyhine dava açmış. Dava sonrası yönetimin tutuklulara
karşı tavrında olumlu bir gelişme yaşanmıştır. Oğlum ifadesinde dava açtıklarından dolayı cezaevi
yönetiminin tavrının ileride tekrar değişmesinden korktuklarını söyledi. Oğlum hastaneye götürüldüğü vakit
yeterince sağlıklı bir şekilde tedavi edilmiyor. Normal koşullarda eli için fiziki tedavisine götürülmesi
gerekirken cezaevi yönetimi bunu yapmıyor. Oğlum ve diğer tutuklu ve hükümlüler üzerinde kötü muamele
ve işkencenin son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
29 Ekim 2016’da, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine müvekkilleriyle görüşmeye giden avukat Tugay Bek,
cezaevinde kadın mahpusların darp edildiğini ve hasta mahpusların tedavi edilmediğini belirtti. Avukat
Bek, Mersin Akdeniz ilçesinde 7 Eylül akşamı gözaltına alınarak tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi
Mersin çalışanı Şirin Çoban'ın, yaşadığı sinirsel hastalıktan dolayı çenesini kullanamadığını belirtti. Tedavi
edilmek için hastaneye başvuran Çoban'ın taleplerinin reddedildiği ifade edilirken, Çoban'ın mahpuslar
tarafından sıvı gıdalarla beslendiği aktarıldı. Bek, aynı cezaevinde bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) üyesi 3 kadın da, arkadaşlarının bulunduğu koğuşa gitmek için dilekçe verdi. Verdikleri dilekçeler
cezaevi yönetimi tarafından reddedilen ve haklarında disiplin soruşturması açılan kadınların gardiyanlar
tarafından darp edildiği aktarıldı.
2 Kasım 2016’da derneğimizi telefonla arayan S.K.; “Urfa Siverek'te ikamet ediyorum. Oğlum M.K.’yi
ziyaretimde darp ve işkenceye maruz kaldığını gördüm.Düzce-Çilimli T Tipi Kapalı Hapishanesi'nde
yatmaktadır. Bugün (02.11.2016) görüşe gittim üç arkadaş görüşmeye çıktılar. M. K. R. B. A. A. Görüşe
çıktıklarında söyledikleri ilk şey “22 arkadaşımla bize işkence ettiler hiç bir suç gerekçe göstermeden kişi
başına 5 kişi giriştiler, gardiyan ve asker birlikte” oldu. Görüşten çıkınca, askerler bizi gördükleri gibi bizi
de tahrik etmeye çalıştılar ama biz ses çıkarmadık, birbirlerine anlatarak ''Ben kafasına vurdum, ben
başına vurdum, yüzünü patlattım, beline bastım" diyorlardı. Bize ses geldiğini bildikleri için yüksek sesle
konuşuyorlardı. Hükümlü olanlar da suç duyurusunda bulundular, hepsinde yara izleri vardı, olay bu sabah
(02.11.2016) olmuş. Ayrıca, iç çamaşırı, çorap dahi almıyorlar çok uzaktan geliyorum. Bütün bunlar beni
çok üzüyor.” Dedi. (İHD İstanbul)
7 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kemal Kaya, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Abdullah Kaya, 17 yaşında Diyarbakır’da tutuklandı. 1 yıldır bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumuna gönderildi. Geçen Cumartesi (05 Kasım 2016) tarihinde oğlumu ziyarete gittim. Oğlum
kendisine ve diğer tutuklu/hükümlü 4 kişiyi darp ettiklerini ve kendilerine yönelik baskı yapıldığını belirtti.
Oğlumun can güvenliğinden kaygı duymaktayız. Oğlumun ne durumda olduğunu merak ediyorum ve
kendisiyle ilgili hayati tehlikesi olduğu konusunda kaygılarım bulunmaktadır. Oğlumun durumunun
araştırılarak sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Savur, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Abdulkadir Savur, 5 yıldır cezaevinde bulunuyor. 9 Kasım günü yapılan akşam sayımı ile gelen
görevliler tarafından tüm koğuş işkence görerek bazıları hastaneye kaldırılmış. Bazıları hafif yaralanmış.
Oğlumun da gözlüğü kırılmış ve tehdit edilmişlerdir. Bu konu ile ilgilenmenizi ve hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
14 Kasım 2016’da derneğe gelerek başvuran E.Y.; “Kuzenim S. Y. siyasi suçtan halen Giresun E tipi
Hapishanesinde tutuklu bulunuyor, yanında tutuklu bulunan başka mahpusların aileleri tarafından yapılan
haftalık telefon görüşmesinde, bu hapishanede çok ağır işkencelerin yapıldığı, özellikle son dönemde ağır
bir saldırının gerçekleştiği ve birçok mahpusun da yaralandığı bilgisini aldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
28 Kasım 2016’da derneğimize gelerek başvuruda, bulunan S. S.; “ 1997 yılından bu yana hükümlü olan
ağabeyim B.S halen Giresun Hapishanesinde kalıyor, hapishane idaresinin sistematik baskı uyguluyor,
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infaz koruma memurları tarafından mahkumlar dövülüyorlar, uzak olduğu için görüşmeye gidemiyoruz .”
Dedi. (İHD İstanbul)
15 Kasım 2016’da Batman şubemize başvuran Cengiz Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin
Şahin beş buçuk yıldır Bolu F Tipi cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kendisinden aldığımız bilgiye
göre uzun zamandır cezaevinde baskı ve işkenceye maruz kaldığını, en son 11 Kasım 2016’da bize
verdiği bilgiye göre 3 kişiyle bir koğuşta kaldıklarını, her gün birisinin koğuştan alınıp tek kişilik hücreye
konulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını, bir arkadaşlarının el parmağının kırdıklarını akabininde
kendisini götürüp 20 kişi tarafından kaba dayaktan geçirildiğini bildirmiştir. Buna rağmen hastaneye
götürülmediklerini de belirtmiştir. Maddi imkanlarım el vermediği için yılda ancak 2 defa görüşüne
gidebilmekteyim. Gerekli araştırmaların yapılıp hukuki desteğin verilmesini talep ediyorum.”
17 Kasım 2016’da, 9 Kasım gecesi Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların saldırısına maruz
kalan 20 siyasi mahpustan o günden beri alınamadığı öğrenildi. 9 Kasım’dan bu yana haber alınamayan
mahpusların aileleri kaygılı olduklarını belirterek yardım talep ettiler.
19 Kasım 2016’da, Diyarbakır’da tutuklanan ve hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası verilen Abdullah Kaya’nın
(21) geçtiğimiz günlerde İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’nden sürgün gittiği Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’ne
götürülürken işkence gördüğü öğrenildi. Hem sürgün esnasında hem de cezaevine girişte gardiyanlar
tarafından darp edilen Kaya, durumu ailesine anlattı. Kaya, sadece kendisinin değil, daha birçok
mahpusun da aynı işkence ve insanlık dışı muamelelere tabi tutulduğunu aktardı. Görüşe giden baba
Kemal Kaya, çocuğunun sürekli darp edildiğini öğrendiğini, çocuğunun vücudunda darp ve işkence izleri
gördüğünü aktardı. O günden sonra telefon ve açık görüş hakkının engellendiğini söyleyen Kaya,
“Cezaevi keyfi bir şekilde mahpuslara yaklaşıyor. Yaşananlar karşısında çaresiziz. Mahkemeye
başvuramıyoruz. Oğlumun can güvenliğinden kaygılıyım” dedi.
25 Kasım 2016’da Batman şubemize başvuran Abdulsemet Durak, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim
Ğemgin Durak Kırıkkale F Tipi Cezaevinden 17 Kasım 2016’da Balıkesir Burhaniye T Tipi cezaevine sevk
edilmiştir. Cezaevi girişinde çıplak arama yapılmak istenmiştir. Ancak bu talebi reddetmişlerdir.
Reddettikleri için kendisi ve 15 arkadaşıyla beraber cezaevinin güvenliğini sağlayan kişiler ve ceza infaz
koruma memurları tarafından saldırıya uğramışlardır. Ayrıca cezaevleri arasında sevkin gerçekleşeceğine
dair kendilerini bilgi verilmemiştir. Gerekli hukuki desteğin verilmesini istiyorum”
30 Kasım 2016’da, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan trans kadın Esra (Salih) Arıkan’a
cezaevinde işkence yapıldığı ortaya çıktı. Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre Arıkan,
günlük havalandırmaya çıkarılma saatinde kimsenin kapısını açmadığını, bunun üzerine kapıya vurarak
gardiyanı çağırdığını, karşılığında hakarete uğradığını, itiraz etmesi üzerine gardiyanın kendisini tehdit
ettiğini ve ardından da darp edildiğini söyledi. Arıkan gönderdiği mektubunda “Ölümden döndüm…
Gardiyan beni daha önce de tehdit etmişti. Samsun’daki olayda o memura iftira atıp 16 ay yatırdığımı
söylemişti. Biliyorum yıkım ekibiyle gelecek, bekledim. 10-15 kişi geldiler. En çok o gardiyan vurdu,
saçlarımı küfür ederek yoldu. Yere yatırdılar. Hem tehdit ediyorlar hem vuruyorlar. Biri ağzımı burnumu
kapatıp beni öldürmeye çalıştı” dedi. Arıkan, işkencenin bununla da sınırlı kalmadığını aktarak, “Beni
sürükleyerek süngerli odaya götürdüler. Ellerimi arkadan plastik kelepçeyle bağladılar. Tehdit eden
gardiyan ‘sık sık küfür ederek elleri kangren olsun, kopsun, kapıya vuramasın’ dedi. Ayaklarımı da
kelepçelediler. Ardından el ve ayaklarımı birleştirip domuz bağı yaptılar. 4 saat o şekilde domuz bağıyla
işkence gördüm. Darp raporu aldırmadılar. Hem suçlu hem güçlüler. Tutanak da tutmuşlar. İçeriğini
bilmiyorum. Bana vermediler. İmza atarken tek okuyabildiğim ‘memura kötü söz söylemek’ yazıyordu”
sözleri ile yaşadığı işkenceyi anlattı.
1 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bedran Çelik, şu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim Aydın Çelik 1998 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Bugüne kadar değişik cezaevinde
kalmış olup en son Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevindeyken Trabzon E tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir.
Geçen hafta telefonla görüşmemizde cezaevine sevk sırasında Trabzon cezaevine vardığımızda bizi içeri
alırken üstümüzdeki tüm elbiseleri çıkarmak istediler, böyle ancak alırız dediler bizlerde itiraz ettik. Normal
arama yapılmasını talep ettik; ancak kabul etmediler. Çıplak arama uygulamasını kabul etmeyince 6-7
gardiyan bizi darp edip, bizlere hakaret ettiler. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
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5 Aralık 2016’da Bir yıl içinde 4 kez yeri değiştirilen ve fiziki, sözlü şiddete maruz kaldığını belirten K.T.
adlı çocuk tutuklunun avukatı Hüseyin Boğatekin, K.T.'nin travma geçirdiğini ve sürekli ölümden
bahsettiğini söyledi. Geçen yıl Ağustos ayında Şırnak'ın İdil ilçesinde gözaltına alınarak, tutuklanan ve
Midyat Cezaevi'ne gönderilen K.T. (17) adlı çocuk, 4 kez kaldığı yer değiştirildi ve işkence gördüğünü
aktardı. Midyat Cezaevi'nde sırasıyla Sincan, Şakran ve Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderilen K.T.’nin
şuan tecrit altında tutulduğu bilgisini veren avukatı Hüseyin Boğatekin, müvekkilinin sağlığından endişeli
olduğunu söyledi.
6 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada yaralı olarak
yakalanan ve ardından yaralı bir şekilde asker ve korucuların “işkencesine” maruz kaldığı görüntüleri
sosyal medya üzerinden paylaşılan Saime Afşin isimli HPG militanının, tutuklu bulunduğu Van M Tipi
Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların işkencesine maruz bırakıldığı iddia edildi. Afşin’in babası İhsan Afşin,
konu ile ilgili şunları anlattı: “Saime ilk cezaevine gönderildiğinde gidip gördük, durumu daha iyiydi. Geçen
hafta ve bu hafta ziyaretine gittiğimizde ayağındaki yara o kadar kötü olmuş ki tekerlekli sandalyeden
kalkamıyor. Kızımın anlattığına göre; gardiyanlar koğuşa girip onu herkesin gözü önünde darp etmişler,
sakat olan ayağı 2 yerinden kırılmış ayağına takılan platin yerinden çıkmış. Hatta bu işkenceyi durdurmak
isteyen bir kadın arkadaşı Saime’nin üzerine atlamış ama öylede devam etmişler ve o arkadaşının da
parmaklarını kırmışlar.”
10 Aralık 2016’da Çankırı M Tipi Cezaevi'nde bulunan 18 siyasi tutuklu, odalarının tamamını gören ve ses
alan kameralara karşı çıkınca, cezaevine yeni atanan müdür Hüseyin Akkuş tarafından "Kameralara
dokunursanız ellerinizi kırarım" şeklinde tehdit edildikleri öğrenildi.
11 Aralık 2016’da Tutukluların ortak alana çıkarılmadığı ve sık sık disiplin cezalarının verildiği Tekirdağ T
Tipi Cezaevinde kalabalık bir şekilde koğuşlara giren gardiyanların duvarlardaki posterleri yırtarak,
tutuklulara psikolojik baskı uyguladığı iddia edildi. Ayrıca kitaplarında verilmediği kaydedildiği cezaevindeki
tutukluların yaşanan hak ihlallerini kamuoyuna yansıtmasının da engellendiği aktarıldı. 8 ay önce gizli
tanık ifadesiyle tutuklandıktan sonra Tekirdağ Cezaevi'ne gönderilen Mert Avcı'ya, cezaevi yönetimi
tarafından 46 hafta görüş yasağı verildiği belirtildi. 90 günde bir kapalı görüşte ailesi ile görüşebilen Avcı,
son görüşte görüştüğü teyzesi Eda Ayna'ya yaşadıkları hakkında bilgi verdi. F Tipi koğuştan T Tipi koğuşa
konulurken gardiyanlar tarafından kendilerine çıplak aramanın dayatıldığını ifade eden Avcı, buna karşı
çıkan Ali Ulgu isimli tutuklunun elleri ve ayaklarından kelepçelendikten sonra kıyafetleri çıkartılıp feci bir
şekilde darp edildiğini söyledi.
12 Aralık 2016’da derneğe gelen mektupla başvuran mahpus B.A.; “23.09.2016'da gözaltına alınarak
tutuklandım, şu an Osmaniye T tipi cezaevinde bulunuyorum. Yoğun olarak psikolojik ve fiziksel işkenceye
maruz kaldım. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle hukuksal yardım alamıyorum,” dedi. AİHM başvuruda
bulunmak için hukuki yardım talebinde bulundu. Bu nedenle ailesi veya kendisi ile en kısa sürede iletişim
kurulmasını talep etti. (İHD İstanbul)
13 Aralık 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan H.B.; “Kardeşi Ş.B. 2011 yılından beri tutuklu
bulunduğu Silivri cezaevinden, 15 Temmuz darbe sonrası getirildiği Maltepe 3 No’lu cezaevinde
Başgardiyan E. olmak üzere infaz memurların işkence ve hakaretlerine uğradı. Kaburgalarında kırıklar ve
ağrıları var. Hastaneye götürülmüyor.” Dedi. (İHD İstanbul)
15 Aralık 2016’da Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından darp edildiği ve işkence
gördüğü sağlık raporuyla kanıtlayan Emre Erdem isimli hükümlünün savcılığa yaptığı şikayet başvurusu,
kamu görevlileri "görevlerini yerine getirdiği" ve “kavuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Adana
Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nden 4 Kasım’da Şakran 2 No'lu T Tipi Cezaevi’ne 30 arkadaşı ile birlikte sevk
edilen hükümlü Emre Erdem, ailesine gönderdiği mektupta Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde yaşadıklarını
anlatmış ve Kürkçüler de kaldığı 9 ay boyunca birçok defa fiziki işkenceye maruz kaldığını yazmıştı,
Erdem, başgardiyan Eyüp H. tarafından birçok kez odalarına baskınlar yapıldığını ve 15 kişilik gardiyan
grubu tarafından saldırıya maruz kaldığını ifade etmişti.
15 Aralık 2016’da Balıkesir’de bulunan Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı
Cezaevi ve Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklular zorla çıplak armada dayatıldığı ve
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işkence yapıldığı ortaya çıktı. 2 Aralık tarihinde Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde müvekkilleri ile
görüşen avukat Mazlum Demirbağ ve 8 Aralık tarihinde Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi ve
Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan müvekkilleri ile görüşen avukat Şükran Öztürk,
cezaevlerinde tutuklular üzerinde uygulanan işkence ve kötü muamelenin giderek arttığını söylediler.
Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne 15 siyasi tutuklunun sevk
edildiğini aktaran Demirbağ, cezaevinde infaz koruma memurlarına asker elbisesi giydirildiğini ve siyasi
tutukluları ağır şekilde darp edildiğini belirtti. Tutuklulara zorla çıplak arama uygulaması dayatıldığını
vurgulayan Demirbağ, “Mahpuslar çıplak aramayı kabul etmediklerinden dolayı zorla soyulmuşlardır. Zorla
soyulma esnasında mahpuslar darp edilmiştir. Elleri ters kelepçe şeklinde kelepçelenen mahpusların
kafaları beton olan zemine vurulmuştur. Mahpusların vücutlarına ayakları ile basarak darp etmişlerdir” diye
konuştu. Tutukluların darp olayından sonra hastane yerine koğuşlarına götürüldüğünü de aktaran
Demirbağ, işkenceye ilişkin hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden
Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen tutuklulara zorla çıplak arama yapıldığı esnada darp
edildiklerini aktaran avukat Şükran Öztürk da, “Darp esnasında İsmail Taş isimli tutsağın kulak zarı
patlatılmış. Doktorlar ise ‘daha önceden olmuş’ diye rapor vermişler. Gardiyanlar tarafından mahpuslara
çıplak arama esnasında küfür ve hakaretlerde bulunulmuş” dedi. Aynı zamanda bel-boyun fıtığı, epilepsi,
guatr, astım, Koah, böbrek iltihabı ve mide gastrit’i hastalıkları bulunan İdris Başaran’ın cezaevinde
kalamayacak durumda olduğunu belirten Öztürk, hasta tutukluların hastaneye sevklerinin yapılmadığını da
söyledi.
15 Aralık 2016’da Van T tipi hapishanesinde kalan Ergin Yalçının Kız kardeşi Zozan Yalçın İHD Van
şubemize şahsen başvuruda bulunarak hukuki yardım talep etti. Kardeşinin aç bırakıldığını, hijyenik
olmayan ortamda tutulduğunu, sözlü taciz, darp ve işkence gördüğünü belirtti.
15 Aralık 2016’da Van T tipi hapishanesinde kalan Ayten Yardımcı'nın yakını Fidan Yardımcı İHD Van
şubemize şahsen başvuruda bulunarak hukuki yardım talep etti. Ayten yardımcı'nın hapishanede sözlü
taciz, aç bırakılma,saçından sürüklenmek suretiyle fiziki şiddete maruz kaldığını belirtti.
15 Aralık 2016’da Van T tipi hapishanesinde kalan Özden Özbey’in yakını Sedat Özbey İHD Van
şubemize şahsen başvuruda bulunarak hukuki yardım talep etti. Özden Özbey adlı kadın yakınının
hapishanede sözlü taciz, aç bırakılma ve işkenceye maruz bırakıldığını belirtti.
15 Aralık 2016’da Van T tipi hapishanesinde kalan Eda Umaç'ın yakını Mehmet Emin Umaç İHD Van
şubemize şahsen başvurarak hukuki yardım talep etti. Eda Umaç adındaki kadın mahpus'un sözlü taciz,
çıplak arama,ranzadan atma vb. şiddete maruz kaldığını belirtti.
18 Aralık 2016’da, Manisa Cezaevi’nde tutulan ve tedavisi engellenen yüzde 50 zihinsel engelli tutuklu
Halil Yılmaz'ın gardiyanların fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kaldığı iddia edildi. Yılmaz ile
cezaevinde görüşen avukat Yunus Emre Güneş, Yılmaz’a sistematik bir şekilde işkencenin yapıldığını
söyledi.
19 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevgül Karadaş, şu beyanlarda bulundu:
“Eşim Hüseyin Karadaş, 18 Şubat 2016’da gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Eşim şuan
Tekirdağ 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak yargılanmaktadır. 22.10.2016’da kendisinin
görüşüne gittiğimde bana cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin şartlarının zor olduğunu, kendilerine
işkence yapıldığını belirtti. Her gece baskın yapılarak dayak atıldığını söyledi. Eşimin sağlık ve yaşam
tehlikesi mevcut, endişeliyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
21 Aralık 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevindeki siyasi kadın tutuklulardan Gülistan Tekmen Nuray
ailesine infaz koruma memurlarının işkencesine maruz kaldığını ve işkence sırasında saçlarından
tutularak yerlerde sürüklendiğini iletti. Saçlarının büyük bir bölümünün kökünden koptuğunu aktaran
Nuray'ın ailesi tarafından kendisine gönderilen kabanın gerekçe edilerek işkenceye maruz kaldığı
öğrenildi. Nuray'ın babası Hacı Tekmen Nuray, Pazartesi günü açık görüşte kızının adına bir mont
bıraktığını ve cezaevi idaresi tarafından bu montun kızına verildiğini söyledi. Baba Nuray daha sonra infaz
koruma memurlarının montun yeşil renkte olmasını bahane ederek, kızına işkence yaptığını söyledi.
Berivan Yüce'nin babası Ziya Yücel de kızı ile yaptığı telefon görüşmesinde işkenceden haberdar
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olduklarını belirtti. Kızının boynunda morluklar oluştuğunu aktardığını belirten baba Yücel, Antalya
Cezaevi'nin işkence merkezine dönüştüğünü belirtti. Baba Yüce, kızının gardiyanların tutuklu Gülistan
Tekmen Nuray'a "Kabanın Deniz Gezmiş'in kabanına benziyor. O kabanı çıkaracaksın" diye dayatmada
bulunduğunu aktardığını belirterek, tutukluların dayatmaya karşı çıkması üzerine işkenceye maruz
kaldığını söylediğini ifade etti.
26 Aralık 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi’nde tutuklu bulunan H. İ. ve M.A. adlı çocukların cezaevi
idaresinin hak ihlalleri ve keyfi uygulamalarına karşı başlattığı açlık grevi 18'inci gününde. Cezaevinden
hastaneye sevk işlemleri sırasında müvekkillerinin ring aracında kelepçeli işkenceye maruz kaldığını
belirten Avukat Günay Dağ, tecrit altında tutulan müvekkillerine dönük sistematik işkencenin söz konusu
olduğunu kaydetti.
29 Aralık 2016’da, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan kadın siyasi tutuklular, maruz kaldıkları
uygulamaları yazdıkları mektupta anlattı; Gardiyanların sayımlar için koğuşlara çok kalabalık girdikleri ve
tutuklulara kaba davranıp, gerginlik çıkarmak istediğini belirten kadınlar, yakın zamanda tutuklanan Sakine
isimli yaşlı kadının cezaevine götürüldüğü sırada çıplak aramaya tabi tutulduğu ve yeni gelen tüm
tutuklulara da bu uygulamanın dayatıldığını dile getirdi.
12.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler
7 Ocak 2015 tarihinde Van ilinde, bir lisede öğretmenlik yapan Bahattin Kızıldoğan isimli Eğitim Sen üyesi,
sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta "T.C Ali Bayrakdar" isimli kişiden "Bekle sen Türk'ün gücünü
göreceksin. Yakında arkadaşlar sizi ziyaret edecekler" ve "Hepinizden tek tek hesap soracağız" şeklinde
tehditler almaya başladı. Kızıldoğan aldığı tehditler üzerine, can güvenliğinden endişe duyduğu
gerekçesiyle, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
15 Ocak 2016’da, Van'da bir lisede öğretmenlik yapan Bahattin Kızıldoğan, Facebook hesabı üzerinden
Elazığ'da bir askeri kolluk üyesi olduğunu belirttiği bir şahıs tarafından "Türk'ün gücünü göreceksiniz.
Yakında arkadaşlar sizi ziyaret edecekler" şeklinde tehditler aldığını iddia etti. Aldığı tehditler karşısında
bir hafta önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Kızıldoğan, can güvenliğinden endişeli olduğunu
söyledi.
22 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Yusuf Gündüz, şu beyanlarda bulundu: “15 Şubat
pazartesi Terörle mücadele polisinin beni aradığını 17.00 gibi öğrendim. Ekip olarak kızımın evine gidip
beni sormuşlar ve bu gece muhakkak beni görmek istediklerini ve acil olduğunu söylemişler. Damadım
beni bilgilendirince bende avukatımı aradım. Polisin kızıma bıraktığı telefonu avukata verdim. Avukatım
polisle görüştü. Polis yine avukata da aynı gün içerisinde benimle görüşmek istediklerini ve hayati bir konu
olduğunu söylemişler. Bende saat 22.00 civarıydı terörle mücadele şubesine gittim. Polise ifade verdim.
Bana bir hizbullah üyesi yakalamışız, üzerinde benim ismim, adresim ve ev krokim çıkmış. Benim müşteki
sıfatıyla vereceğimi söylediler. Hizbullah üyesinin kimliğinin üzerindeki fotoğrafı sadece gösterdiler.
Tanıyor musun bu şahsı dediler. Tanımıyorum dedim. Düşmanın var mı dediler. Yok dedim. Tehdit aldın
mı dediler. Yok dedim. Hizbullah üyesi olan Abdullah Tekir isimli şahıstan davacı mısın dediler, davacıyım
dedim. Bu olayın bireysel olmadığını örgütlü olduğunu düşünüyorum, dedim. Ve bana koruma vermeyi
teklif ettiler bende ret ettim. Hayatımın tehlikede olduğunu söylediler. Bende siyasetle uğraşıyorum,
hayatımız zaten tehlikeli olabiliyor. İsteyen zaten bizi öldürebilir. Terörle mücadele şubesinden gece saat
01.00 civarında emniyetten çıktım. Hayatımın tehlike altında olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizden
bana yardımcı olmanızı istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
25 Ocak 2016’da Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Kıbrıs Köyü’nde polisin, alıkoyarak kaçırdığı M.F.Y.
(17) adlı lise öğrencisini ölüm tehdidi ve para vaadiyle ajanlığa zorladığı ileri sürüldü. M.F.Y., hakkında
örgüt propagandası suçundan ihbarlar olduğunu belirterek kendisinden bazı fotoğrafları gösterip teşhiste
bulunmaya zorlayan polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
26 Ocak 2016’da derneğimize gelen H. Y.; “Esenlerde 5 ay önce, ortak olduğum Piramit cafeye gelip
silahını çekip müşterileri kaldırarak burası PKK yuvası burada Kürtler ekmek yiyemez dedikten sonra
M.F.Ö. içeriye ateş edip tehditler savurmuş, polisin gelmesiyle birlikte silahını teslim edip karakola
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gitmiştir. Karakolda baş komiserin uzlaşma yaklaşımı gösterip tarafları birbiriyle görüştürme girişiminde
bulunmuştur. Görüştüğümde baş komiser ve diğerlerinin yanında yine tehdit ederek PKK’li seni
öldüreceğim terörist diye yine tehdit etti. İfade ve kamera kayıtlarını bıraktıktan sonra çıktık. Karakolda
bana uzlaşmak istiyor musun diye bir soru yöneltildiğinde uzlaşmıyorum dedim ve şikâyetçi olduğumu
belirttim. Belirtmeme rağmen hukuki hiçbir işlem başlatılmamıştır. Hukuki destek talep ediyorum ve basın
açıklaması yapmak istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Ocak 2016’da İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenleyen Kadir Karabak,
kendilerini “MİT elemanı” olarak tanıtan kişiler tarafından ajanlık teklif edildiğini ve kabul etmemesi üzerine
öldürülmekle tehdit edildiğini anlattı.
26 Ocak 2016’da, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenleyen Kadir Karabak,
kendilerini “MİT elemanı” olarak tanıtan kişiler tarafından ajanlık teklif edildiğini ve kabul etmemesi üzerine
öldürülmekle tehdit edildiğini anlattı. (İHD İstanbul)
2 Şubat 2016’da Jin Haber Ajansı (JİNHA) Adana muhabiri Filiz Zeyrek’in, kendilerini “devlet görevlisi”
olarak tanıtan kişiler tarafından ajanlık teklif edildiği ve kabul etmemesi üzerine de tehdit edildiği öğrenildi.
9 Şubat 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan F.Y.; “Alevi ve sosyalist bir aileyiz. B.Y.G.,
2012’de bir basın açıklamasına katıldığından beri sürekli tehdit ediliyor. Babası Gazi mahallesinde
oturuyor, onun evine giderek gözaltına alıp tehdit etmişler. Bağcılarda demokratik bir eylemden sonra
gözaltında sende amcan gibi genç yaşta ölmek mi istiyorsun (amcası polis tarafından öldürülmüştü) 2015
Martında silahlı saldırıya uğradı ve kolundan yaralandı. 1 ay önce Armutlu mahallesinde bir arkadaşına
fotoğrafını gösterip bu iti tanıyor musun demişler. Oğlumun can güveliği yok ikinci bir Dilek Doğan
olmasından endişeliyiz. Başvurumuzun kayda alınmasını ve bir nüshasının bize verilmesini istiyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
13 Şubat 2016 günü derneğe gelerek başvuruda bulunan Z.A.; ”Son bir yıldır kardeşim S.P’yi, kızım D.A’yı
sorma bahanesiyle evim sık sık polisler tarafından basılıyor. Benden sürekli kızımın eşim ve diğer kızımın
nerede olduğu soruluyor, yurt dışında olduğunu söylememe rağmen yine rahatsız ediliyoruz. Komşuları
beyanına göre geceleri dışarıda evimizin çevresinde silahlı sivil giyimli kişilerin evimiz gözledikleri
yönünde. Aynı şekilde Tekirdağ da yaşayan babamın da evine gidip daha önce basında canlı bomba diye
hedef gösterilen kardeşim S.P.’ı sorarak rahatsız etmekteler. Bu durum benim ve çocuklarımın psikolojisini
bozuyor ve bizi korkutuyor. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum, hukuki destek ve olayın takipçisi
olunmasını istiyorum.”Dedi. (İHD İstanbul)
19 Şubat 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, DİHA İngilizce Haber Editörü Nedim Türfent,
"@J_I_T_E_M" adlı twitter hesabından, "Yavaş diren Nedim. Mahsun gibi sende gazeteciydin değil mi?"
sözleriyle birlikte fotoğrafı paylaşılarak, tehdit edildi. Söz konusu paylaşım kısa bir süre sonra kaldırıldı.
23 Şubat 2015 tarihinde Şırnak ilinde, Azadiya Welat gazetesi çalışanı M. Halil Ötün, Cumhuriyet
Caddesi'nde abonelerine gazete dağıttığı sırada içinde polislerin bulunduğu Ford Ranger marka araçla
önü kesildi. Araçtan inen sivil polisler, Ötün'ün başına silah dayayarak, "Bu gazeteleri dağıtırsan seni
öldürürüz. Git kendine başka bir iş yap. Biz değil başkası olsaydı seni öldürürdü. Ailene yazık değil mi?"
sözleri ile tehdit etti.
28 Şubat 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, HDP Şırnak
Milletvekili Ferhat Encu ve haber takibi için kentte bulunan DİHA muhabirleri Mahmut Ruvanas ve Ferzen
Çatak ile Azadiya Welat Gazetesi muhabiri Kadri Esen'in Süryani Mahallesi'nde kaldıkları ev, özel harekat
polisleri tarafından ablukaya alınarak basıldı. Arama iznini sorması üzerine polis Encu'nun boğazına
yapışarak, "Devlet biziz. Seni de yıkarak içeri gireriz" şeklinde tehdit etti.
14 Mart 2016’da, Ankara Kızılay'da meydana gelen bombalı saldırıyı Tünel Meydanı'ndan Galatasaray
Lisesi önüne yapacakları yürüyüşle protesto etmek isteyenlere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi darp
ederek gözaltına alırken, çekim yapan DİHA muhabiri Elif Çetiner'e de basın kartını sordu. Basın kartını
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gösteren Çetiner polisin sözlü şiddetine maruz kalarak tehdit edildi. Polis’in muhabire, "DİHA seni
buralarda gözaltına alırım" diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.
15 Mart 2016’da, Mersin’de Liseli Öğrenci Birliği (LÖB), üyeleri Yekbun Kartal’a polis olduğu iddia edilen
iki kişi tarafından ajanlık teklif edilmesine ilişkin İHD Mersin Şube binasında basın toplantısı düzenledi.
Sosyalist Gençlik Derneği Federasyonu (SGDF) üyeleri ve ESP Mersin Şube yöneticilerinin de katıldığı
toplantıda açıklamayı LÖB üyesi Yekbun Kartal yaptı. Mersin Devlet Hastanesi'nde kendisine bir hasta
yakınının “Sen benim annemle çok ilgilendin. Gel bir çay içelim” diyerek yaklaştığını ifade eden Kartal,
aynı kişinin daha sonra yanına Ahsen isimli bir kadını çağırdığını söyledi. "Sur, Cizre ve Silopi gibi savaş
ortamlarından gelen ailelerle ilgili Valiliği’nin yardım projesi var. Gelen ailelerle para karşılığında ilişki
kurmanı istiyoruz" teklifini “Sizi tanımıyorum ve bunu kabul etmiyorum" diyerek ret ettiğini aktaran Kartal,
ardından Şahin isimli bir erkeğin yanlarına geldiğini belirtti. Kartal, Şahin isimli erkeğin ise kendisine “ Sen
Suruç anmasına katılmışsın. Orada ölenler masum değil, terör örgütünün gençlik yapılanmasıdır. Senin
bulunduğun LÖB’de onların gençlik yapılanmasıdır. Sen arkadaşlarınla ilişkini kesme ama bize de bu konu
da bilgi ver” dediğini aktardı.
15 Mart 2016’da, Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen eşzamanlı ev baskınlarında Nuriye Aktaş,
Halit Aktaş ve KURDÎ-DER Hakkari Şube çalışanı Mehmet Cura gözaltına alındı. Baskınlarda didik didik
aranan evlerin kapı ve fayansları kırılırken, gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi TEM Şube
Müdürlüğü'ne götürüldü. 3 kişi, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın
sırasında özel hareket polislerinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldığının belirtti. Nuriye Aktaş, şunları
anlattı: "Polisler beni ‘Kürt olman yeterli. Çok fazla konuşma kafana silah dayarız, seni öldürürüz. Kim
öldürme diyecek ki?’ şeklinde tehdit etti."
16 Mart 2016’da, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Hacı Ahmet Mahallesi'nde Newroz kutlamaları için
haber takibinde bulunan Özgür Gündem Gazetesi çalışanlarından Fırat Yeşilçınar, Burcu Özkaya ve Şirin
Ermiş polis tarafından, "Sizin kartınız burada geçmez. Sizi bir daha buralarda görürsek kötü olur" şeklinde
tehdit edildi.
18 Mart 2016’da, Diyarbakır'da Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri dağıtımını yapan Seyfettin
Uslu, sabah saatlerinde dağıtım yaparken silahlı ve sakallı kişiler tarafından tehdit edildi. Uslu, sabah
saatlerinde gazete dağıtımı esnasında 72 TZ 172 plakalı bir araçla takip edildiklerini belirterek, arabadan
çıkan sakallı ve silahlı iki kişi tarafından "Benim Peygamberime hakaret eden gazeteyi dağıtmayacaksın.
Bu gazeteyi bir daha dağıtırsan görüşürüz" diye tehdit edildiğini belirtti.
18 Mart 2016’da İHD Gaziantep Şubemize başvuran Ahmet Güngör, dilekçesinde bir süre cezaevinde
tutuklu kaldığını 15.03.2016’da tahliye olduğunu, başvuruyu yaptığı gün evine kendini polis olarak tanıtan
iki şahsın geldiğini ve cezaevinde kaldığı süre içinde yemek borcunun olduğunu ve bu parayı ödemesi
gerektiğini söyleyerek gittiklerini, bu şahısların kendisini tehdit etmek amacıyla geldiklerinden bahisle
konunun takibini istediğini belirtmiştir.
20 Mart 2016’da, Hakkâri'nin Bulak Mahallesi'nde bulunan bir eve özel hareket polisi çok sayıda zırhlı
araçla baskın yaptı. Eve ayakkabılarla giren polis evi didik didik arayarak dağıtırken, evde yaşayan
Colemerg Öğrenci Derneği (CÖDER) üyesi öğrenciler ve komşuları silahla tehdit edilerek, darp edildi.
Baskın sırasında Nurettin Tomris isimli öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, baskın sırasında özel hareket
polisleri tarafından "Hepsinin kafasına sıkarız da elimiz de değil", "Sizin arkadaşlarınız Yüksekova'da
neden oraya gitmiyorsunuz" şeklinde tehdit edildiklerini söyledi.
23 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Elif Duman, şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle
Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyat Bölümü 2. Sınıf öğrencisiydim. 15 Mart 2016’da, sosyal
medya ve ailemin beni haberdar etmesinden sonra öğrendiğim kadarıyla bazı basın yayın organlarında
benim Yalova’da canlı bomba olarak arandığım iddiasıyla yayınlanan haberleri gördüm. Ben 16 Mart
2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Ben suç duyurusunda asılsız
haberlerin kaldırılmasını da talep ettim. Aynı şekilde bu haberleri yayan ve beni bilinçli bir şekilde hedef
gösteren kişilerden şikâyetçi oldum. Ancak 22 Mart 2016’da, birçok haber sitesinde (yenişafak, milliyet,
vatan v.s) aynı haberin tekrardan dolaşıma girdiğini ve emniyettin beni aradığını yazıyordu. Benim bu
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haber ve yayınlar dolayısıyla hayati tehlikem söz konusudur. Ailem Türkiye’nin batısında ikamet ediyor. Bu
haberler dolayısıyla onlara gelebilecek toplumsal baskı, linç v.s endişeleniyorum. Ben iddia edildiği gibi
Yalova ve İstanbul’a hiç gitmedim. Bu konuda sizden gerekli yardımı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
29 Mart 2016’da, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticisi Metin Keçaş,
Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan "ifaden var" denilerek arandığını ve durumu avukatına sorduktan
sonra 25 Mart'ta ifade vermeye gittiğini söyledi. Jandarmada Bingöl'den geldiğini söyleyen birkaç polisin
kendisini sorgu odasına götürdüğünü dile getiren Keçaş, beyaz saçlı ve sakallı esmer tenli polisin, "Ya
bizimle çalışırsın ya da cezaevine girersin" diyerek, kendisini tehdit ettiğini söyledi. Olayın ardından İnsan
Hakları Derneği'ne (İHD) başvurduğunu söyleyen Keçaş, polisler hakkında da suç duyurusunda
bulunacağını kaydetti.
30 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan H.Ö.; “Yürütmüş olduğu politik faaliyetlerden dolayı
evine yapılan operasyonla göz altına aldığını. Terörle mücadele polislerinin kendisini bir odaya aldığını,
Sakin olmasını istediklerini, İdeolojik sohbet değil kişisel sohbet edeceğiz diyerek tanışma teklif ettiklerini,
susma hakkını kullandığını söylediğinde ise tavırlarının değiştiğini bir süre gözlerini bedenime dikip
bakışlarla taciz ettiğini sonra karşıma rahatça oturup cinsel organını okşamaya başladığında nezarete
gitme talebinde bulundum bir süre o davranışı sürdürdükten sonra nezarethaneye götürdüler. Burada
kameralar karşısında tecavüz tehdidinde bulundular. Hukuki ve psikolojik destek talep ediyorum. Dedi.
(İHD İstanbul)
31 Mart 2016 tarihinde Ağrı ilinde, polisler tarafından ‘çay içmek’ bahanesiyle emniyet müdürlüğüne zorla
götürülen Ağrı KESK Dönem Sözcüsü Ahmet Keleş, ajanlık yapması yönünde baskı gördüğünü ve tehdite
maruz kaldığını ileri sürdü. Konu ile ilgili Keleş, şunları anlattı: "Emniyette bana ait dosyaların
bulunduğunu ve kentte son dönemde yapılan tutuklamalara dahil edileceğim söylenildi. KESK Dönem
Sözcüsü olmamdan kaynaklı her kuruma rahatça girdiğimi ve beni bu anlamda kullanmak istediklerini
söyleyerek ajanlık teklifinde bulundular. Ajanlık yapmam halinde para teklifinde bulundular. Polislerden biri
kendisini A.K. ismiyle tanıttı. Her türlü eyleme girip istediğim kişiyi dahi öldürebileceğimi, hatta üzerimde
canlı bomba yeleği ile bile gezebileceğimi teklif ettiler. Ama ölmemem gerektiğini söylediler. Hatta
kurumsal anlamda işletme müdürlüğüne yükselebileceğimi ve gerekirse bölgede her yere
gönderebileceklerini bile söylediler. Onlara ‘Hayatım boyunca polis olmak istemedim. Bu psikoloji ile en
fazla 3 gün yaşayabilirim’ cevabını verdim. ‘Git düşün’ dediler. Kabul etmemem halinde 2 gizli tanık
yaratabileceklerini ve bunun üzerinden beni tutuklayabileceklerini belirttiler. Sendika ve ÎHD yetkilileri ile
görüştük"
2 Nisan 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan G.Ş.; ”3 haftadır cumartesi eylemlerine katıldıktan
sonra polis takibine uğruyorum. Resmi polise takip edildiğimi söyledim takip eden kişiyi gösterdim. Adama
bakıp o delidir dediler bende sizin deliniz mi sokağın delisi mi diye sordum. Takip edildiğimi bilmenizi
istiyorum. Başıma bir şey gelirse polis sorumludur.” Dedi. (İHD İstanbul)
3 Nisan 2016’da, Şırnak’ta yaşanan çatışmaları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan HDP
Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, karşı binada konuşlanan özel harekat polisi tarafından, silah
doğrultularak, “Seni bir daha uyarmam” diye tehdit edildiği iddia edildi.
6 Nisan 2016’da, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki PAJK’lı mahpuslar ise gardiyanların ırkçı
tehditleri ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Cezaevinde görev yapan Ayşe A. adlı gardiyanın, PAJK’lı
mahpusların koğuşlarına giderek küfür ettiği ve "Hepinize gününüzü göstereceğiz” diye tehdit ettiği
öğrenildi.
8 Nisan 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan G.G.; “Sultangazi de bulunan evimize 8 Nisan
2016’da sabah 03-04 saatleri arası özel hareket polisleri baskın düzenledi. Kapıyı kıracak şekilde polisiz
dediler kapıyı açmamızı istediler. Kardeşim kapıyı kırmayın kapıyı açtı. Polisler silahı doğrultup yere yatın
diyerek kardeşimin adını sordu. Annem Parkinson ve tansiyon hastasıdır şoka girdi. Polisin kardeşime
silah doğrulduğunu görünce adı Yunus Giyik dedi, polis burası kimin evi diye sordu, kendimizi tanıtınca
kusura bakmayın, özür dileriz bir bombacı ihbarı yapıldığı ve burada oturduğu söylendi bu yüzden baskın
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yaptık. Sonra kimliklerimizi alıp tutanak tutup gittiler. Hukuki destek talep ediyoruz ve basın açıklaması
yapmak istiyoruz.”Dedi. (İHD İstanbul)
10 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gönüllü
olarak çalışmalara dahil olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Gus Vilchises, bu sabah polislerce gözaltına
alındı ve ilçe dışına bırakıldı. Polisler Vilchises'i, "Seni bir daha buralarda görmeyeceğiz" diye de tehdit
etti.
12 Nisan 2016’da, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün aracını durduran polisler, silah doğrulttukları
milletvekiline hakaretlerde bulundu. Gece saatlerinde yaşanan olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'nü
arayan Önlü'ye "Çok özel bir kurumdan ihbar aldık" yanıtı verildi. Maruz kaldığı olay nedeniyle davacı
olup, konuyu Meclis gündemine taşıyacağını söyleyen Önlü, başına bir şey gelmesi halinde ise Emniyet
Müdürü ve Vali'yi sorumlu tuttu.
14 Nisan 2016’da, Ankara Güven Park'taki polis noktasının 13 Mart'taki bombalı saldırı sonrasında
boşaltıldığını görüntülemek isteyen DİHA muhabiri Fatih Gönül polisler tarafından engellendi. Çektiği
fotoğrafları silinen muhabirin, GBT kontrolü yapıldıktan sonra kamuya açık alandan uzaklaştırıldı.
16 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Şerefiye Mahallesi’nde ikamet eden Yüzüncü Yıl
Üniversitesi öğrencisi 3 kadın öğrencinin kaldığı eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evin yatak
odasında bulunan aynanın üzerine tehdit içerikli yazılama yaptı. Saldırganlar, odalarda bulunan aynaya
"Bu 1" şeklinde tehdit içerikli yazı yazdı. Kapının zorlanarak açıldığını belirten öğrenciler, saldırının tehdit
amaçlı yapıldığını söyledi. Evde bulunan maddi değere sahip eşyalara dokunulmadığını belirten
öğrenciler, “Olay hırsızlık vakası değil, gözdağı verilmek istemişler” dedi.
29 Nisan2016’da Derneğe gelerek başvuru yapan T.A.; “25 Nisan günü Fatih Yapı Kredi Bankasını
önünde iki kişinin koluna girdiğini kendisiyle sohbet etmek istediklerini söylediler. Ben kim olduklarını
kimliklerini sorduğumda tehdit etmeye başladılar, seni ve aileni biliyoruz, ya bizimle çalışacaksın ya da
sonuçlarına katlanırsın dediler. Bir gün önce de evi aramışlardı. O günden sonra sürekli evimin önünde
beklemeye başladılar. Kayıtlara geçmesini istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
1 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından haber
takibi için olay yerine giden DİHA Muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. İl
Emniyet Müdürlüğü'nde Yılmaz ile görüşen avukat Mehmet Alaattin Aslan şunları belirtti: "Görüntü almaya
başlayan Yılmaz polislerin müdahalesiyle karşılaşıyor. Kendisine silah çekiliyor. Sivil polisler 'Burada ne
işin var?' diyerek gözaltına almış. Mehmet bize olay yerinde görüntü çeken başka birisinin daha olduğunu
ve ona dokunulmadığını aktardı. Akşamüzeri Yılmaz eve götürülerek ev arkadaşını da darp ederek
gözaltına almışlar. Telefon ve bilgisayarına el konulmuş. ‘Akıllı ol, yoksa Nazım gibi sen de tutuklanırsın.
Bir kaç sefer gözaltına alınırsın, sonrası vurulursun’ diye tehdit edilmiş. Emniyete götürülürken tehdit ve
hakaretlere maruz kalıyor. Sivil polisin kendisine aynı zamanda 'Topuğuna sıkarız' dediğini de aktardı. 'Bir,
iki, üç alınırsın fakat sonra vurulursun' gibi tehditlerde bulunulmuş. Biz dünden beri defalarca emniyete
gittik ama iki gündür bizi 'Yetkili kimsenin olmadığı' gerekçesiyle görüştürmediler. Israrlarımız sonucunda
görüşebildik. Mehmet 'örgüt üyeliği' ile suçlanıyor ve dosyasına gizlilik kararı konulmuş."
10 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen
patlamaya ilişkin gelişmeleri takip eden DİHA Muhabiri Diyar Balkaş, özel harekat polisleri tarafından
engellendi. Muhabirin başına uzun namlulu silah dayayarak yere yatıran kar maskeli özel harekatçı,
çantasını aradı. Muhabirin kamerasına el koyan özel harekat polisi, "Kafana sıkarım, kimse bana bir şey
diyemez. 3 saniye içerisinde gitmezsen seni burada öldürürüm" diye tehdit ettiği öğrenildi. Bu arada olay
yerinde bir genç polisler tarafından darp edildi. Saldırıya yurttaşlar ıslıklarla tepki gösterdi.
16 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, askerler ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada (15 Mayıs
2016 tarihinde Kars Sarıkamış ilçesinde) yaşamını yitiren Baver Agirî kod isimli HPG militanı Mahmut
Çakan’ın cenazesini teşhis eden ailesi, cenazeyi teslim alarak Ağrı ili Patnos ilçesine ilçesine götürmek
üzere teslim aldı. Cenazenin çıkarıldığı ATK önünde bekleyen yurttaşların, "Şehîd namirin" sloganı atması
üzerine siyah sivil bir araçtan inen TEM Şube'ye bağlı sivil polisler cenaze aracını durdurarak,
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müdahalede bulundu. Cenaze aracının önünde oturan Çakan'ın kardeşini araç içinde sıkıştırarak darp
eden polisler, ardından da darp olayını görüntülemek isteyen DİHA Muhabiri Yekta Yöyler'e kafa atarak,
boğazını sıktı. Fotoğrafın makinesine el koydukları Yöyler, kendisini darp eden polisler tarafından
"Hepinizin kafasına sıkarız. Burası Türkiye akıllı olacaksınız" sözleriyle tehdit edildi.
21 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan D.K.A.; “Ağabeyim C.K., 1999 tutuklanarak
toplamda 2015 yılına kadar 10 yıl hapis yattı. Ölüm orucuna girdi ve TİHV’de tedavi oldu. Ağabeyimin
tutuklandığı süreçte Bağcılardaki evimiz polis tarafından zorla arandı. Evin önünde sürekli polisler
bekliyordu bu nedenle annem Kadıköy’e, ben de Halkalı’ya taşınmak zorunda kaldık. Ağabeyim 2015’te
tahliye olduktan sonra yurt dışına çıktı. Daha sonra ağabeyim hakkında canlı bomba olduğuna dair
basında haberler çıkınca evlerimizin çevresinde polis deneti arttı. Eşim ve ben polis tarafından sürekli
takip ediliyoruz. Eşinin işyerine, MİT’ten geldiklerini söyleyen kişiler gitmiş ve eşim C.A.’nın nasıl biri
olduğu gelene gidene dikkat edip etmedikleri sorulmuştur. Bu yaşananlardan dolayı eşim istifa etmek
zorunda kaldı. Zor bir dönem geçiriyoruz, psikolojilerimiz bozuldu. 10 yaşında ve 9 aylık iki kızım var.
Onları dışarı çıkarmaya korkar hale geldik. Korku ve kaygılarımız çocuklarıma da yansıyor. 10 yaşındaki
kızımın da psikolojisi bozuldu. Ailesinin başına bir şey gelmesinden endişe duyuyor. Psikolojik destek ve
bu durumun deşifre edilerek takipçisi olunmasını talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
25 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Haşim Bilgiç, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisiyim. 23.05.2016 tarihinde gece 22.45
civarında Megacenter’in arkasındaki kafede oturuyordum. Kafeden çıktıktan sonra sivil bir polis aracı
yanıma yanaştı ve benim üstümü, çantamı telefonumu aradılar. Telefonumu elimden alarak fotoğraflarıma
baktılar. Sonra araca zorla bindirilerek beni dolaştırdılar. Araçla dolaştırırken bana “kendilerini tanıyıp
tanımadıklarını” sordular. Ben tanımadığımı söyleyince arkadaşım “Berçem’i” sordular. Ben cevap
vermedim. Bu seferde direk olarak 1 Mayıs etkinliklerinde okulda çekilen fotoğrafları gösterip orada ne işin
var dediler. Cevap veremeyince de bu sefer okuldan tanıdığım Tıp 5. Sınıf İbrahim’i sordular. Küfürlü bir
şekilde onunla ne işin var dediler. İbrahim’in insanları kandırıp örgüte gönderdiklerini söylediler. Bana
‘senin bu hainlerden kurtulman gerekiyor’ diyorlardı. Bana küfürlü cümleler sarf ediyorlardı. Bana resmen
ajanlık dayatmaya başladılar. Ellerinde bazı fotoğraflarının olduğunu akıllı olursam savcılığa
vermeyeceklerini söylediler. Bu yapılan ajanlık dayatmalarından oldukça rahatsız olduğumu belirtmek
isterim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan, 4 Haziran 2016 tarihinde
çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta karşılaştığı kötü muamele hakkında bilgi verdi. Soydan mektubunda
şunları belirtti: “Cezaevine götürüldüğüm sırada girişte bulunan askerler ‘Biz yıllardır terörün kökünü
kazımak için savaşıyoruz. Hepinizin kanını emeceğiz, sizi yok edeceğiz’ tehdidinde bulundu.”
Dersim ilinde, birçok bölgenin yasaklanması ardından hayvanlarını Hozat ilçesinden, Erzincan’a götürmek
isteyen ve 32 yıldır yaylacılık yapan Cenk Akgönül, askerler tarafından durdurularak ajanlık dayatmasına
maruz kaldığını iddia etti. 15 Haziran 2016 tarihinde DİHA’da yer alan habere göre, Akgönül şunları belirtti:
“Yasaklar nedeniyle yükümüzü Erzincan tarafına götürmüştük. Yaylaya unumuzu şekerimizi erzakımızı
götürdüğümüz zaman il jandarma Kemah'ta bizi durdurarak bir gün boyunca bekletti. Beklettikten sonra
bize ajanlık teklif ettiler. 'Yaylacısınız, oraya gelen herhangi bir örgütü ihbar edeceksiniz. Aksi takdirde
başınız belaya girer. Ağzınızı sıkı tutun bize ajanlık yaparsanız, ağzınızı sıkı tutmanız lazım. Yoksa
başınız örgütle de belaya girer' şeklinde söylemlerde bulundu. 6 torba dökme odundan dolayı bizi
cezalandırdı, mahkemeye verdi.”
18 Haziran 2016’da, Van merkeze bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Haziran günü Hüsnü Sayıner adlı
yurttaşın evine baskın düzenleyen özel harekat polisleri, Sayıner ve 18 yaşındaki kızına işkence yaptığı
iddia edildi. Özel harekat polislerinin kızı ve kendisini odunlarla darp ettiğini söyleyen Sayıner,
yaşadıklarını anlattı. Evine baskın yapıldığı sırada komşusunun evinde olduğunu söyleyen Sayıner,
helikopter hareketliliğini fark edince dışarı çıktığını ve "Evin sahibi sen misin?" diye soran polislerin bir
anda kendisini yere yatırarak, hakaret etmeye başladığını anlattı. Evin etrafının 10'dan fazla zırhlı araçla
sarıldığını belirten Sayıner, evin içinde kimsenin olup olmadığını soran polislerin, "5 dakika içinde dışarı
çıkmazlarsa evi yakacağız" diyerek kendisini içeri gönderdiğini dile getirerek, "Beni içeri gönderdiler ve
bütün çocuklarımın hepsini dışarı çıkardım. Sonra beni önlerine alarak kalkanları ile birlikte evin içini bir
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daha aradılar" diye konuştu. Aramadan sonra yeniden dışarı çıkaran polislere, "Ne arıyorsunuz, söyleyin
ben de bileyim" diye sorduktan sonra, "Evinde teröristleri ve onların silahlarını saklıyorsun" denilerek bir
kez daha darp edildiğini belirten Sayıner, "Kızına ve eşine senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz diye
tehdit ettiler" ifadesinde bulundu. Özel harekat polislerinin bu sırada evinin bahçesinde bulunan kızı ve
eşine cop ve odunlarla vurduğunu dile getiren Sayıner, "Eşim ve kızımı tandır evinin içine götürdüler. 10
polis kızımı baş aşağı sıcak tandırın içine koydular. 'Teröristleri evinizde barındırdığınızı söylemesen kızını
yakacağız' diyerek, tehditler savurdular" dedi. Evdeki aramanın sona ermesinin ardından gözaltına alınan
Sayıner'e işkence ve tehdit devam etti. 3 gün gözaltında kaldığını söyleyen Sayıner, "Beni araca
koyduktan sonra bir mezarlığın yanında durduk ve beni araçtan indirler. İçlerinden bir tanesi uzun sakallı
tıpkı çeteler gibi, 'Öldürelim burada kimse de görmez' diyerek beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar. 3
gün boyunca gözaltında kaldıktan sonra mahkemeye çıkararak bıraktılar" diye anlattı. Darp raporu almak
için gittiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorun, polisler tarafından darp edildiğini
öğrenince, "Eve git üzerine buz koy iyileşir" diyerek, kendisini tedavi etmediğini söyleyen Sayıner,
"Hastanedeki polis, 'Biz darp raporumuzu kendimiz vereceğiz' dedi" ifadesini kullandı. Polislerin olayın
üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından parmak izi almak için yeniden eve geldiğini söyleyen Sayıner,
polislerin bir kez daha, "Siz nasıl, hangi akılla bu evde kalmaya devam ediyorsunuz. Geri geldiğimizde sizi
buraya gömeceğiz" diyerek tehdit ettiklerini belirtti.
23 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Dipekkaya ve Yanlıpınar
köylerini çok sayıda zırhı araç ile basan askerlerin, köylüleri, köylerini terk etmeleri yönünde tehdit ettikleri
iddia edildi. Askerlerin her akşam köyü bastığını belirten köylüler, askerlerin kendilerini "Bu köyde ne
arıyorsunuz. Bu köy operasyon bölgesindedir. Bu köyden çıkacaksınız" tehdit ettiklerini belirtti.
24 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Licê (Lice), Karaz (Kocaköy) ve Hezro (Hazro) ilçelerinde operasyonlar
sürerken, Hezro'nun Helhele (Çiftlibahçe) köyü akşam saat 20.00 sularında basıldı. Helhele köyünden
Birsen Uğurlayan (50) adlı kişi, askerlerin köyde 12 evde kalanları zorla dışarı çıkardığını aktardı.
Askerlerin kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve evlerini terk etmediği taktirde evlerini yakacaklarını
söylediğini dile getiren Uğurlayan, evlerini bırakıp köyün diğer yakasında bulunan yakınlarının yanına
geçtiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını aktardı. Askerlerin kendilerine saldırması üzerine yakınlarının
askere itiraz etmesiyle kendilerine silah doğrultulduğunu söyleyen Uğurlayan, evlerinden zorla
çıkarıldıklarını ve askerlerin kendilerine "Yarın evinizi yıkacağız" tehdidinde bulunduğunu söyledi.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Fırat, bulunduğu beyanlarda
özetle; 20.05.2016 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alındığını, gözaltı süresi boyunca hakaret ve
darp edildiğini, sırtına sopalarla vurulduğunu, ajanlık teklifinde bulunulduğunu, ajanlık teklifinin kabul
edilmesi halinde kendisine maddi yardım teklifinde bulunulduğunu belirtmiştir. Fırat, tutuklanması ardından
getirildiği cezaevinde çıplak şekilde arandığını ve hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir.
28 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre Adliyesi önünde aracı durdurulan avukat Osman Cingöz, özel
h”arekâtçılar tarafından yere yatırılarak ters kelepçelendi. Yaşananlara tepki göstermeleri üzerine tehdit
edilen avukatlar ise suç duyurusunda bulundu.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Mehmet Duvar, bulunduğu beyanlarda
özetle; evine düzenlenen polis baskını sonucu 01.06.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve götürüldüğü
Urfa TEM şubesinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığının belirtmiştir. Burada kendisine ajanlık
dayatmasında bulunulduğunu söyleyen Duvar, avukatları ile görüştülmediğini ve avukat talebine,
polislerce ‘burada devlette kanunda biziz’ şeklinde tehtidvari bir uslupla yanıt verildiğini belirtmiştir.
5 Temmuz 2016’da, Van’ın Erciş ilçesinde evine düzenlenen baskında gözaltına alınan HDP İlçe
Yöneticisi Şaban Tekin ve baskın sırasında evde bulunan aile fertlerine işkence eden polisler, aileyi de
"Sizler teröristsiniz, bu vatanın ekmeğine ihanet ediyorsunuz, bir bir gebereceksiniz" diyerek tehdit ettiği
iddia edildi.
6 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaptığı bayram ziyareti dönüşü İdil ilçesi çıkışında aracı
durdurulan DBP Eş Genel Başkanı Sabahat Tuncel, polislerce ölümle tehdit edildiğini twitter hesabından
açıkladı.
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9 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyü Bileyşê yaylasında çobanlık yapan Lokman
Encü askerlerce gözaltına alındı. Düğün Dağı askeri üst bölgesinden yaylaya inen askerlerce gözaltına
alınan Encü, Gülyazı Alay Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan 8 Temmuz günü Bileyşê yaylasında
hayvanlarını otlatan 13 yaşlarındaki bir çocuk, askerlerce "Burada ne işiniz var teröristler" denilerek tehdit
edildiği öğrenildi.
15 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yaşar Tayfur, şu beyanlarda
bulundu: “Sur içinde sokağa çıkma yasağı olduğu dönem içinde akrabalarında kalan Yusuf Tayfur dışarı
çıktığında tutuklanarak 7 ay boyunca cezaevinde kaldı. Daha sonra denetim serbestliğinden serbest
bırakıldı. 1ay 12 gün boyunca Pazartesi-Cuma günleri gidip düzenli olarak imza atıyor. 13.07.2016
tarihinde sabah 06.00’da Tem’den eve baskın düzenlendi. Yusuf Tayfur baskın anında evde olmadığı için
gelen ekip aileye hakaret ve küfür ederek Yusuf’un nerede olduğunu soruyorlar. 40 dakika boyunca aile
bireyleri sorguya alınıyor. Yusuf Tayfur nerde ise söyleyin gibi tehditler savuruyorlar ve onun nerede
olduğunu biliyorsunuz gibi cümleler kuruyorlar. Onu alın ve Tem’e getirin gibi sözler ederek hakaretlere
devam ediyorlardı. Bu konuda sizden destek sunmanızı istiyoruz.”
19 Temmuz 2016’da, Nusaybin’de yasağın kısmi olarak kaldırılacağı yönünde daha önce yapılan
açıklama doğrultusunda ilçeye giden kadınları takip eden gazetecilerden DİHA muhabiri Özgür Paksoy ve
gazeteci Sedat Sur'un fotoğraflarını çeken polis, "Bundan sonra hiçbiriniz Nusaybin'e giremeyeceksiniz.
Seni bu meydanda bu direğe asarım" şeklinde ölümle tehdit etti. Ayrıca çantaların aranması sırasında
DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in dahil birçok kişinin cüzdanından para alındığı ortaya çıktı. Gazetecilerin
tek tek tüm fotoğraf makineleri ve kameralarını alan polis, makinelerdeki fotoğrafları ve bilgisayarlardaki
görüntüleri tek tek kontrol etti.
26 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde aralarında Belediye Eşbaşkanı Zülfiye Kişmir'in de
bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonu yapan özel harekat polislerinin, gözaltındakileri "Bize
Kasap Osman derler" diye tehdit ettiği belirtildi.
27 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Esra Çelik, şu beyanlarda
bulundu: “Ben 2012 tarihinden beri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümünden
okuyordum. Bu yıl mezun oldum. Okuldayken görüştüğüm arkadaşlarımın bir kaçı gözaltına alındılar.
Tutuklananlar oldu. Ben bu arkadaşlarla görüştüğüm için Kahramanmaraş Tem Şubeden Hakkı diye hitap
edilen kişi hep benim kim olduğumu, ne yaptığımı söyleyerek ve tehdit ediyordu. Senin ailen ile
görüşeceğim dedi. 21.07.2016 tarihinde özel numaradan arandım. Açtığımda Ölürüm Türkiyem Marşını
dinletiyorlardı. Bu birkaç sefer daha tekrarlandı. Ancak 27.07.2016 tarihinde sosyal medya üzerinden
Alperen Türkeş isimli bir hesaptan tehdit mesajı gönderildi. Mesaj ektedir. Bu konuda sizden destek
sunmanızı istiyorum.”
28 Temmuz 2016’da, Van’ın Saray ilçesinde, 28 Temmuz 1943 tarihinde "sınırı ihlal ettikleri" gerekçesiyle
dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalının emriyle götürüldükleri Sefo Deresi'nde elleri
arkadan bağlanıp diz çöktürülerek infaz edilen 33 kişiyi anmak ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki
tecridi kınamak amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması polislerce engellendi. HDP ve DBP ilçe
örgütleri tarafından katliamın gerçekleştiği Sefo Deresi’nde yapılmak istenen basın açıklamasını
engelleyen polis, halkı, “Erkekseniz bir daha gelin, yapın, slogan atın'' diyerek, tehdit etti.
29 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Urfa ilinde DBP çalışanı Hüseyin Tanıt’ın, polisler
tarafından ölümle tehdit edildiği iddia edildi. Tanıt, 28 Temmuz 2016 tarihinde Saat 21.30 sıralarında
merkez Eyubiye ilçesinde seyahat ettiği motosikletinin önünün polis olarak kendini tanıtan plakasız 2 araç
tarafından kesildiğini ve alıkonulduğunu belirtti. Önce mezarlık civarında alındığı araç içerisinde hakarete
uğradığını, ardından boş bir araziye götürülerek ajanlık dayatıldığını belirten Tanıt, kendisinden DBP
çalışanlarının ne yaptıklarına, kim olduklarına ilişkin bilgi istediklerini açıkladı. Tanıt, konu ile ilgili şunları
belirtti: “Bana ‘3 gün içerisinde bana ulaşacaklarını söylediler. Eğer bizim istediğimiz yere gelmezsen seni
resmi olarak gözaltına almadan, dolaylı olarak alırız’ diyerek tehdit ettiler.”
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1 Ağustos 2016’da, Hakkari’de özellikle çocuk ve genç yaştakileri hedefine koyarak yeniden ajan şebekesi
kurma peşinde olan polisin, ölüm tehditleriyle ajanlaştırmak istedikleri gençlerden biri de A.S., her gün
polisler tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Can güvenliğim yok. Benim ya da ailemden birinin başına
gelebilecek olumsuz bir durumdan beni tehdit eden polisleri sorumludur. Ajanlık devletin kardeşi kardeşe
kırdırtma politikasıdır, hiç bir genç bu oyuna gelmemelidir" dedi.
2 Ağustos 2016’da, İstanbul SGDF'li Onur Demir'in iki kez polislerce alıkonularak, bindirildiği araçta "Artık
OHAL de var ne istersek yaparız" tehdidi ile karşılaştığı iddia edildi. Demir'in avukatı Kader Tunç,
"Müvekkilimin başına geleceklerden OHAL koordinasyonu ve İstanbul Emniyeti sorumludur" dedi.
7 Ağustos 216 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde haber takibi yapan DİHA Muhabiri İdris Yılmaz ile
JİNHA muhabirleri Dilan Babat ile Hatice Kaya, “Yasaklı bölgede çekim yaptıkları” gerekçesiyle özel
hareket polisleri tarafından engellendi. GBT kontrolüne tabi tutulan muhabirlerden Yılmaz’a hitaben
polisler tarafından “3 gündür göze çok çarpıyorsun. Bir daha gözükürsen fena olur. Bu basın kartları
geçersizdir. Burada haber yapmayın. Şemdinli’ye gidin orada aksiyon var orayı çekin. Seninle
görüşeceğiz. Senin yanındaki uzun ve gözlüklü nerde?" denilerek, tehditlerde bulunuldu.
8 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Aydın Aydoğan 2013 yılında gezi direnişi
sırasında ayağından ve başından gaz kapsülü ile yaralandığını bir yıllık tedavi sürecinin ardından
savcılığa polisler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bir yıldır hayatımdan endişe etmekteyim polis
baskısının had safhada olduğunu, Atatürk hava alanında bombacı diye gözaltına alındığını, ailesinin tehdit
edildiğini söylüyor ve bu durumun raporlarda yer almasını istiyor. (İHD İstanbul)
8 Ağustos 2016 günü derneğimize bizzat başvuruda bulanan Murat Aydoğan; 2013 Gezi direnişinde
yaralandım ve 1 yıl tedaviden sonra sosyal yaşama yeniden döndüm. Savcılığa polisler hakkında suç
duyurusunda bulunduktan sonra sürekli takip ve tehdit edilmeye başlandım. Atatürk Hava limanında
bombacı diye gözaltına alındım. Ailemde baskı altında, can güvenliğimden endişe duyuyorum. Başına
herhangi bir şey gelmesi durumunda, İHD’de de başvuru kaydımın bulunmasını istedim. (İHD İstanbul)
11 Ağustos 2016’da, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek amacıyla HDP tarafından
Ümraniye yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan 6 kişi, karakolda işkence gördüğü iddia edildi.
Polislerin yaptığı işkence doktor raporuna yansırken, işkence gören gençlerden birine de muhbirlik
dayatıldı.
11 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında zırhlı polis servis aracının
geçişi sırasında yaşanan patlamanın ardından haber takibi için olay yerine giden Evrensel Gazetesi
muhabirleri Hasan Akbaş ve Serpil Berk, Hayatın Sesi TV kameramanı Fırat Topal ile Reuters Foto
Muhabiri Sertaç Kayar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubeye (TEM) götürülen
gazetecilerin, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. Gazeteciler, gece saatlerinde avukatları Rengin
Ergül ile görüştü. Gazetecilerin, gözaltı sırasında ve Emniyet'te darp ve işkenceye maruz kaldığını
söyleyen Ergül, ayrıca gazetecilere ajanlık teklifinde bulunulduğunu aktardı.
14 Ağustos 2016’da, Mardin Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde yol kontrolü ile durdurulan DİHA ajansı
muhabirleri Fethi Balaman, Aynur İnedi, Selami Aslan ve Mehmet Sıddık Damar ölümle tehdit edildi.
Kanika Mahallesi'nde muhabirleri araçtan indiren özel harekat polisleri, kimliklerini aldığı muhabirleri
mahalleyi çevreleyen tellere yasladı ve ellerini havada tutarak üzerlerini aradı. Muhabirlerin gazeteci
olduklarını söylemeleri üzerine polisler, hakaretler yağdırarak, “Sizler terör örgütüne çalışıyorsunuz,
hepinizi vatandaşlıktan çıkarmak gerekiyor” dedi. “Sizlere işlem yapmadığım için size burada en az 10
kere bunu yapabilirim” diyen polisler, “Devlet benim, karşımda hazır olun, askerlik de yapmamışsınızdır,
size askerlik öğreteyim. Keşke sizi yasaktan sonra yakalasaydım, o zaman iyi haber olurdunuz” diye tehdit
etti. Polisler, bir muhabire “Alnın geniş; tam mermilik” şeklinde ölüm tehdidi savurdu. ‘O zaman size
yapacağımızı biliriz’ “Sizler terör örgütüne çalışmayın gelin devlet kurumunda bir iş verelim” diyen polisler,
ilçede daha önce de gözaltına alınan muhabirler Aslan ve Damar’a; “Özellikle ikiniz, Allah sizi inşallah bir
faaliyette karşımıza çıkarır, o zaman size yapacağımızı biliriz” dedi, eşyalarını dağıtan polisler, bir süre
sonra kimliklerini vererek gitmelerine izin verdi.
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29 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yasemin Yılmaz, şu beyanlarda
bulundu: “11 yıldan beri Derik Mazıdağı bölgesinde Azadiya Welat ve Özgür Gündem dağıtımını
yapıyorum. İlk yıl ayda en az 4 kez gözaltı yaşıyordum. Sonra zaman zaman yine Emniyet güçleri
tarafından baskı görüyordum. Gazetenin yasağı olmadığı halde dağıtıyorsun diye 2009 yılında bir hafta
cezaevinde kaldım ve bırakıldım. Sürekli tehdit alıyordum. 2003 yılında eşimle beraber gazete
dağıtıyorduk ve yine 6 aylık cezaevi yaşadık. Gözaltındayken işkenceden dolayı 2 aylık bebeğimi
düşürdüm. Polisler beni Mardin kadın doğuma götürdüler. Orada raporum var. Gazete dağıtımına devam
ettik. Ve eşim tekrar gözaltına alındı. Ve şuanda Mardin Cezaevinde tutukludur. Yine 2 hafta önce gazete
dağıtırken polisler beni durdurup ‘gazete dağıtman yasaktır, seni de eşinin yanına göndeririz, çocuğunu da
yurda atarız, bize yardımcı olursan gerekli maddi desteği sunarız, ya kabul edersin ya da seni de eşinin
yanına göndeririz’ şeklinde konuşmalar yapıp tehdit ettiler. Bu konulardan dolayı sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
29 Eylül 2016’da, Ankara’da son günlerde “kentsel dönüşüm” ve yıkımlarla gündeme gelen Yenidoğan
Mahallesi’nde ikamet eden B.K adlı Kürt yurttaş da polislerin “ajanlık” dayatmasına maruz kaldı. Gece
evine gittiği sırada mahalleye baskın yapan birkaç grup halindeki polislerle karşılaştığını aktaran B.K,
“Polisler anında beni yıkılmış bir evin bahçesine soktular. Mahallede sokak lambaları yanmıyor. Sonra
telefonumu aldılar. Telefonumda HDP ile ilgili resimler ve Kürtçe müzikler vardı. Bana, "sen Kürt müsün,
HDP’li misin?’ diye sordular. Ben de ‘evet HDP’liyim’ dedim. Sonra bana ‘HDP terörist, sende mi
teröristsin’ demeye başladılar. Ben de, ‘Terörist ise Meclis’te ne işi var. Siyaset yapıyorlar biz de
destekliyoruz’ dedim. Sonra bana vurmaya başladılar. Ağzımdan bir kelime çıksa hemen silah doğrulttular”
dedi. HDP Genel Merkezi personeli Fahri Yalçın’da geçtiğimiz günlerde polisler tarafından kaçırılmış ve
ajanlık dayatmasında bulunmuştu.
1 Ekim 2016’da edilinilen bilgilere göre; Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, DBP’li İl Genel Meclisi Üyesi
Samet Tekin, polis tarafından kendisine ajanlık dayatmalarında bulunulduğunu iddia etti. İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne polisler tarafından görüşmeye çağrıldığını belirten Tekin, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Ben
de çarşıda bulunan bir kafede bile görüşebileceğimi söyledim. Israrla oraya çağırdılar, ben de gittim.
Emniyetin bahçesinde bir konteynırda görüştük. Daha önce tanıdığım 2 kişi ile başka bir kişi yanıma geldi.
Evimin yıkıldığını hatırlatarak yardım edebileceklerini söylediler. Ben ise Gever halkı nasıl evini yapıyorsa,
ben de kendi evimi öyle yapacağımı söyledim ve yardım tekliflerini reddettim. ‘Bizimle çalışacaksın, kim ne
yapıyor bize söyleyeceksin” tehditlerinde bulundular. Ben de bunu yapamayacağımı söyledim, bunun
ajanlık teklifi olduğunu, ajanlık yapacağıma kendimi öldüreceğimi belirttim. Can güvenliğimden, ailemin
başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bana kumpas kurulmasından korkuyorum”
1 Ekim 2016’da edilinilen bilgilere göre; Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı İdris
Kuş, polis tarafından kendisine ajanlık dayatmalarında bulunulduğunu iddia etti. İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne polisler tarafından görüşmeye çağrıldığını belirten Kuş, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “İçeri
girdiğimizde 3 kişi vardı. Beni arayan ve kendini komiser olarak tanıtan şahıs ordaydı. Bana farklı
tekliflerde bulundular. Beni tanıdıklarını, özel hayatım hakkında bilgi sahibi olduklarını söylediler. Benden
belediye ve parti hakkında bilgi vermemi istediler. Maddi destekte bulunacaklarını, ayrı bir telefon ve SİM
kart temin edeceklerini söylediler. Ben ise reddettim. Muhbirlik teklifini asla kabul etmeyeceğimi söyleyip,
oradan ayrıldım”
6 Ekim 2016’da, Minbiç'e düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren YPJ militanı Aslan Kahraman'ın
ağabeyi Hacı Kahraman’ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmak istendiği iddia edildi. Ankara'da
Kürtlerin yoğun yaşadığı Türközü Mahallesi'nde yaşayan Hacı Kahraman, "İşten çıktım evime doğru
yürüyordum. Beni bir arabanın takip ettiğini hissettim. Dayımı aradım. Mahalledeki burak marketin orada
önümü kestiler, arabaya bindirmeye çalıştılar. Ben bağırmaya başlayınca kahveden mahalleli geldi, sonra
kendimi kurtarabildim" dedi. Kahraman, kendini kaçırmak isteyen Ford Cornet marka arabada 3 kişinin
bulunduğunu ve arabanını plakasının 06 AN 1597 olduğu bilgisini verdi. Mahalleli, söz konusu arabanın
halen mahallede dolaştığını aktardı. Kısa süre sonra önce yine Türközü Mahallesi'nde oturan HDP Genel
Merkez personeli Fahri Yalçın polis tarafından kaçırılmış ve MİT çalışanlarına teslim edilmiş, gelen tepkiler
üzerine serbest bırakılmıştı. Fahri Yalçın'dan önce ise kardeşi Nuh Yalçın, polisler tarafından Türközü'nde
tehdit edilmişti.
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18 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde öğle saatlerinde yapılan baskınlarda aralarında belediye
personelleri Ayşe Kanuszengin ve Aladdin Demir’in de bulunduğu 7 kişinin ters kelepçe takılarak gözaltına
alınmasına tepki gösteren belediyesi eşbaşkanları polislerin tehdidine maruz kaldı. Polisler gözaltı
yapılmasına tepki gösteren belediye eşbaşkanlarını "Herkes haddini bilsin. Bu belediyeyi başınıza yıkarız"
diyerek tehdit etti. Öte yandan gözaltına alınan Ayşe Kanuszengin'in henüz 2 yaşında olan bebeği, aile
fertleri tarafından annesi tarafından emzirilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, ancak polislerin
bebeğin annesi tarafından emzirilmesine izin vermedi.
19 Ekim 2016’da, Antep Üniversitesi öğrencisi F.K., geçtiğimiz gün üniversite civarında polis olduğunu
iddia eden birkaç kişi tarafından kaçırılmak istendiğini belirterek, can güvenliğinin bulunmadığını kaydetti.
Olaydan sonra emniyete giden ve “Biz değiliz” cevabını alan F.K., İnsan Hakları Derneği’ne (İHD)
başvuracağını söyledi. F.K., olayın 12 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Antep Üniversitesi önünde
gerçekleştiğini aktardı. Aynı zamanda kahvehanede çalıştığını belirten F.K., işyerine bazı eşyalar almaya
çıktığını ve üniversite civarında bulunan bir işyerine girdiğini söyledi. İşlerini bitirdikten sonra çalıştığı yere
doğru yol aldığı sırada iki kişinin isim ve soy ismini sorarak, yanına yaklaştığını dile getirdi. F.K., “O iki kişi
kollarıma girerken, biri de önüme arabayı çekti. Zorla arabaya koymak istediler. Üçü de sivil giyimliydi. Ben
arabaya girmemekte direndim. Bana polis olduklarını ve polis kimliğini çıkardılar. Ben polis olduklarına
inanmadım. Aramızda kargaşa çıkınca çevrede bulunan arkadaşlar da olay yerine toplandı. Olay yerine
gelenler çok olunca beni bırakıp, hızlıca arabayla uzaklaştılar” dedi.
21 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan O.D.; “ 20 Temmuz Suruç katliamında sağ olarak
çıkan SGDF üyesi arkadaşlarımız o tarihten itibaren bilinmeyen şahıslar ve polis tarafından takip ve tehdit
ediliyor, üyelerimiz polis tarafından alıkonuluyor, araca bindirilip kaçırılıyor, telefonla aranarak tehdit ve
ajanlık dayatmaları yapılıyor.” Dedi. (İHD İstanbul)
22 Ekim 2016’da, Denizli’de bulunan Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi S.G.,
geçtiğimiz hafta kentte yaşayan ailesini ziyaret etmek üzere gittiği Aydın’da polislerin tehdit ve sözlü
tacizine maruz kaldığını anlattı. Kent merkezinde bulunan evlerinden gece saat 01.30'da ayrılıp, Adnan
Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahip oldukları restoranlarını işleten babasına yardıma giden S.G.’nin,
daha önceden de gördüğü 2 sivil polis tarafından önü kesildi. Önü kesen polislerin kendisine ‘Kardeşin de
seninle Denizli'ye gelecekmiş. Dikkat et kardeşin köşe başını döndüğünde kaybolabilir’ diyerek üstü örtülü
tehditte bulunduğunu aktaran S.G., sonrasında da 'Kaybolursa bizi ara biz elimizle koymuş gibi buluruz'
dediklerini anlattı. Bu tehditte bulunan polislerin aralarında gülerek kendisiyle dalga geçtiğini de belirten
S.G., maruz kaldığı bu duruma tepki gösterdiğinde ise polislerin ‘Dükkanınızı tarumar etmemiz bir
günümüzü almaz’ diyerek tehditlerini sürdürdüklerini kaydetti. S.G., maruz kaldığı bu tehditler üzerine
üslubunu sertleştirdiğini ancak polislerin bu kez de kendisine cinsiyetçi küfürler ederek tacizde
bulunduğunu dile getirdi. Aynı polislerin bu olaydan sonra da sürekli iş yerlerinin etrafında sivil araçla
dolandıklarını paylaşan S.G., polislerin bulundukları aracın içerisinden kendisine el kol hareketi yaparak
tacizlerini sürdürdüklerini söyledi.
26 Ekim 2016’da, Van'ın Bahçesaray ilçesinde haber takibi yapan DİHA muhabirleri Selman Keleş ve Emir
Büküm polisler tarafından tehdit edildiği iddia edildi. Haber takibi yaptıkları sırada durdurulan muhabirler,
kimlik kontrolü yapan polislerin "Burası riskli bölge. Burada bizden izin almadan çekim yapamazsınız"
tehdidine maruz kalarak, yarım saat boyunca alıkonuldu. Muhabirleri alıkoyan polisler ardından "Akşamları
burada dışarıya çıkmayın, çıkardınız bile bize haber verin. Yoksa başınıza bir şey gelirse bundan sorumlu
değiliz" diyerek, tehdit etti.
7 Kasım 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan H.Y.; “ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi
iken Kürt olduğum için Polis ve sivil faşistler tarafından ayrımcılığa ve psikolojik tacize uğradım, Newroz
ve 1 Mayıs’a katıldığım için yargılandım. Bir davam devam etmekte, bir davadan da 18 ay hapis cezası
aldım. Özgürlüğümden ve güvenliğimden ciddi kaygı duyuyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
8 Kasım 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi'nde haber takibi yapan gazeteci Nimez Ölmez
gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ölmez İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Serbest bırakılan Ölmez, kendisini gözaltına alan polislerin “aklını başına al, git
otur, bin tane gazete açsanız da hepsini kapatırız bin tane açsanız da kanallarınızı da kapatacağız.
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Seninle bundan sonra sık sık görüşeceğiz" diye tehdit ettiklerini iddia etti. Ölmez aynı zamanda, "Güzel
kadınsın git evinde otur" denilerek de taciz edildiğini söyledi. Bir süre araçta gezdirildikten sonra TEM
Şube Müdürlüğü'ne götürülen ancak avukatların bilgi almak için aradığı TEM Şube Müdürlüğü'nde
tutulduğu inkar edilen Ölmez, burada bir süre bekletildikten sonra Van Adliyesi'ne sevk edildi. Van 2.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Ölmez, serbest bırakıldı.
10 Kasım 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) Mersin
şubeleri, Türkiye'de uygulanan hukuksuzluklar ve İl Emniyet Müdürlüğü’nde artan işkencelere dikkat
çekmek için adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Hoşyar Sarıyıldız Avukatların mesleklerini
icra edemez hale getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, gözaltına alınanların işkence edildiğine dikkat
çekti: "En son Mersin Barosuna üye avukat Ali Bozan gözaltında bulunan iki müvekkilinin işkence
edildiğini öğrenmiştir. Aynı müvekkiller avukat Bozan hakkında polislerin ‘yakında onu da Demirtaş gibi
hapse göndereceğiz’ dediğini ve küfür ettiklerini ifade etmiştir" diye konuştu.
8 Aralık 2016’da Urfa ili Suruç ilçesinde, Suruç Belediyesi çalışanı Musa Temuçin, belediye garajına gittiği
esnada kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından alıkonularak ajanlık dayatmasına maruz kaldığını
iddia etti. Konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Temuçin’in konu ile ilgili suç duyurusu
dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “8 Aralık'ta saat 14.00'da Suruç Emniyet Müdürlüğü'nün yakınındaki
garaja aracımla gittiği esnada 34 plakalı beyaz bir araç tarafından durduruldum. Arabadan inen 3 kişi
arabama bindi. Ne oluyor diye sorunca, 'Seninle biraz konuşacağız. Sesini çıkarma' dediler. Daha sonra
bir araba daha çağırdılar. Beyaz bir araçtı, plakasını göremedim. İkinci araba gelince beni ilk gelen aracın
arka koltuğundan bindirdiler. Olay, evimin yakınında olduğu için olayı gören eşim babama haber vermiş.
Olay yerinden biraz uzaklaştıktan sonra Urfa yolundaki Türkel Petrol'un karşı taraflarındaki bir asfalt yola
doğru hareket ettik. Daha sonra aracı durdurdular. Aracın içinde benimle konuşmaya başladılar. 'Ne
yapıyorsun? Hangi işi yapıyorsun?' gibi sorular soruldu. 'Bizimle çalışırsan bin 500 TL yerine 3 bin TL
veririz' dediler. Eski işime devam edeceğimi ancak onlara istedikleri bilgileri vereceğimi söylediler.
İçlerinden biri 'Amirim bunun kafasına sıkıp bir tarafa atıp kurtulalım' dedi. Sonra hareket ettik.
Araçtakilerden biri, dirseği ile kafama bastırarak 'Etrafına bakmayacaksın' dedi. Beni Transporter başka bir
araca bindirdiler. 4 kişi ile yola çıktık. Araç Urfa tarafına doğru yola çıktı. Issız bir yerde araç durdu ve
araca 2 kişi daha bindi. Yetkili olduğu belli olan biri karşısına oturmamı istedi ve 'Musa senin ne yaptığını
biliyoruz. Biz söylemeden kendin söyle. Elimizde 10 yıl yatacağın kadar delil var. Hamit Bali nerede? Ne
yapıyor? Gel emniyetle çalış sana bir şey olmaz. Ekonomik, olarak da sana yardım ederiz.' dediler. Yetkili
olduğunu düşündüğüm kişi bana "Seninle anlaşamıyoruz. Yapacak bir şey kalmadı" dedi. Bunun üzerine
yanımda oturan kişi 'B planına geçelim' dedi. 'Sana son bir şans veriyorum. Seni, ailenin çocuklarının
yanına göndereceğim. Bunları kimseye söyleme. En çok sevdiğin çocuğunun bile kim olduğunu biliyorum.
Ona göre düşün şimdi sana 2 gün veriyorum. Biz seni ararız' dedikten sona araçtan indi ve diğerlerine
beni eve bırakmalarını söyledi. Akşam saat 19.00 sularında beni Suruç' a bıraktılar."
19 Aralık 2016’da, Cizre'de eşi bodrumlarda yakılarak öldürülen L.D. isimli kadın, polislerin kendilerine
muhbirlik dayatmasında bulunduğunu ifade etti. Mahallelerine gelen bir polisin kendisini sokağa
çağırdığını aktaran L.D., "Polis, bana, 'Eşin ne yapıyor?' diye sorunca öldüğünü söyledim. O zaman da
bana 'Eşin öldü ise çocuklarına nasıl tek başına bakabiliyorsun?' gibi sorular sormaya başladı" dedi. L.D.
polisin soru sorduktan sonra kendisine telefon numarasını vermek istediğini ve "Mahallede olan şeyleri
bize haber ver. Yabancı birileri gidip geldiğinde bize haber ver" diyerek muhbirlik dayatmasında
bulunduğunu ifade etti. L.D., telefon numarasını almayı kabul etmediğini ve polise, "Ben kimsenin
günahına giremem ben mahallede ne olduğunu da bilemem" diyerek evine döndüğünü ifade etti.
22 Aralık 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan O.C.K.; “9 Kasım günü derneğe yaptığım başvurudan
sonra, 21 Kasım günü tekrar polis olduğunu söyleyen kişilerce alıkonuldum. Neden İHD’ye gittin diyerek
tehditlerde bulundular. OHAL var ne olacağı belli olmaz diyerek psikolojik baskı yapmaya devam ettiler.”
Dedi. (İHD İstanbul)
26 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yusuf Sökmen, şu beyanlarda bulundu:
“Eylül ayı içerisinde (5 Eylül’de) DTK ve Parti Bileşenlerinin çağrısıyla PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2
yıldan bu yana yaşamı ve sağlık durumuyla ilgili haber alınamadığından 50 Kürt siyasetçi ile birlikte
dönüşümsüz- süresiz açlık grevine katıldım. 8 gün sonrasında açlık grevi sonlandırıldı. Çünkü Abdullah
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Öclan ile görüşme sağlanmıştı. Açlık grevi bittikten sonra ben evde yokken evimin güvenliğinden burada
olup olmadığım sorulmuş. 1 ay sonra akşam eve gelirken yolumu kestiler. Rencır bir arabada şoför dahil 4
sivil polis vardı. Hemen kolumdan tutup arabaya bindirdiler. Sitenin arka tarafında boş araziye götürdüler.
Kimliğimi alıp araç içersinde sorgulamaya başladırlar. “Küfürlü ve sert bir şekilde, niçin açlık grevine
katıldığımı, kimsenin beni kurtaramayacağını, “evlisin çocuklarına yazık olup, gideceksin” diyor, bu arada
bir diğeri aileme küfrediyordu. Bu sorgulama yaklaşık yarım saat sürdü. Sonuçta “bizden olan yaşar”
cümlesini kullandılar. Beni orada serbest bıraktılar. Sitemizin gece “nöbetçiliğini yapan güvenlikçi zaman
zaman bir sivil aracın gece 12.00-01.00 arası siteyi gözlediğini dikkatini çektiğini söylemiş. Ancak son
zamanlarda böyle de bir izleme olmadı. Sosyal ve fiziksel anlamda yaşam alanının daralmış olduğunu
hissediyorum. Kendi yaşamımdan endişe duymaktayım. Her an gözaltına alınma kaygısı taşıyorum. Bu
benim psikolojimi de bozmuştur. Ayrıca polisin “bizden olan yaşar” cümlesinden benim anladığım,
kendileri gibi düşünmem, hissetmemdir. Bu da beni rahatsız etmiştir. Bu arada eşimle evliliğim sorgulandı.
Niçin evlendin böyle biriyle, eşimin aile bireyleri de sorgulandı. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep
ediyorum.”
12.6. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Bu Toplumsal
Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar
1 Ocak 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, HPG militanı Lütfiye Bulut için düzenlenen cenaze
töreninde gerçekleşen polis müdahalesi sırasında Ramazan Kaya ve Bedrettin Yiğit isimli yurttaşlar
gözaltına alınarak, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
2 Ocak 2016’da, Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek
amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve plastik mermiler ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Sedat Seyithanoğlu, Yaşar Sarıdağ, Gazal Aydoğdu, Mehmet
Cirit, Abdulsamet Erdoğan, Muhammet Erik, Sozdar Acar, Baran Aydın isimli yurttaşlar ile ismi
öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. 05 Ocak 2016’da, adliyeye sevk edilen ve 2’sinin tutuklandı 10
kişinin avukatlığını yapan avukat Ömer Faruk Hülakü, gözaltına alınan müvekkillerinin tamamının, polisler
tarafından darp edildiğini belirtti.
3 Ocak 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, yaşamını yitiren YPG’li Mazlum Çoko için Şeyh Davut
Yalçınkaya Halk Evi'nde açılan taziyeye gitmek amacıyla toplu halde yürüye geçen bir gruba polis, gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Hadle Çelik (50) isimli kadın, başına
isabet eden gaz fişeği kapsülü ile yaralandı. Yaralanan Çelik, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedavi altına alındı.
4 Ocak 2016’da İstanbul’da bir gazete binası önünde, üyeleri S.A. (17) ile ilgili çıkan habere tepki
göstermek için basın açıklaması yapan Gençlik Federasyonu üyelerine müdahale eden polis ekipleri 7
kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
5 Ocak 2016’da Bingöl’de destek yürüyüşü düzenlemek isterlerken gözaltına alınan ve götürüldükleri İl
Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördükleri belirtilen DEM-GENÇ üyesi 10 kişiden Sozdar Acar ve Baran
Aydın, “anayasal düzeni bozdukları” iddiasıyla tutuklandı.
5 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yasağın
uygulanmadığının iddia edildiği İskenderpaşa Mahallesi’ne operasyon düzenleyen özel harekât timleri,
ablukaya karşı destek eylemi yapan 3 kişiyi gözaltına aldı..
5 Ocak 2016’da Diyarbakır’da baskın düzenledikleri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında arama
yapan özel harekât timleri, DBP Parti Meclisi üyesi Zeynep Altunkaynak ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencisi Şakir Karataş’ı gözaltına aldı. Binayı ablukaya alan polis ekipleri, bina önünde toplanan ve
gözaltıları protesto eden grubu dağıtmak için havaya ateş açarak kalabalığı tehdit etti.
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6 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve meydana gelen sivil
ölüm olaylarını protesto etmek amacıyla Batıkent Meydanı'nda biraraya gelerek yürüyüş düzenlemek
isteyen binlerce yurttaşa polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
8 Ocak 2016’da 18 Mart Üniversitesi (Çanakkale) öğrencisi Tayfur Yaşlı’nın Cizre’de düzenlenen
operasyonda öldürülmesini protesto etmek için Çanakkale’de yürüyüş düzenleyen öğrencilere müdahale
eden polis ekipleri 23 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
9 Ocak 2016’da Güvenlik güçleri tarafından öldürülen kadınları anmak için İzmir’de Kongreya Jinen
Azad’ın (KJA) çağrısıyla anma yapmak isteyen gruba etkinliğin yapılacağı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
müdahale eden polis ekipleri 48 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
10 Ocak 2016’da Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu
Dini Bilgilendirme Platformu’nun, bir soruya verdiği yanıtla “babanın kızına taciz ve tecavüzünü
meşrulaştırdığı” iddiasını Ankara’da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı önünde protesto eden 5 kadın darp
edilerek gözaltına alındı.
10 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesi için Dilovası İlçesi’nden Kocaeli’ye yürüyüş
düzenlemek isteyen HDP üyelerine gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına
aldı.
10 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 9 çocuktan 5’i “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
11 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasaklarının olduğu Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerine gitmek için çeşitli
kentlerden yola çıkan gruplar Siirt’te polisler tarafından durduruldu. Araçların geçişine izin vermeyen
polislerden yaklaşık 20’sinin adı öğrenilemeyen bir erkeği dakikalarca darp ederek gözaltına aldığı
kameralar tarafından kaydedildi.
11 Ocak 2016’da Van’ın Edremit İlçesi’nde düzenlenen ev baskınında 12 kişinin öldürülmesini protesto
etmek için Beşyol Meydanı’nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba gaz bombası, basınçlı su ve plastik
mermili silahlarla saldıran polis ekipleri, Van Milletvekili Lezgin Botan ile Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Bekir Kaya’nın da bulunduğu en az 20 kişiyi yaraladı, 15 kişiyi de gözaltına aldı.
12 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi öğrencileri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu önünde basın açıklaması düzenleyen öğrencilere müdahalede bulunan polis, Nergiz Özen
ve Vedat Özen isimli öğrenciler gözaltına aldı.
12 Ocak 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde “Sarayın savaşına karşı halkların barışı” sloganıyla
kampanya başlatarak stant açan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde operasyonları protesto eden gruba polisin müdahalesi
sonucu 6 çocuk gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da Ankara’da, Kızılay Alışveriş Merkezi’nde pankart açan Yeni Demokratik Gençlik (YDG)
üyesi 4 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
13 Ocak 2016’da Mersin’de D-400 Karayolu’nu trafiğe kapatarak 3 kentte uygulanan sokağa çıkma
yasağını protesto eden ESP üyesi Esra Güzel Ersoy ve SGD üyesi Ekin Baran Taştan polislerce gözaltına
alındı.
13 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı’nda 10 Alman turistin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısını
protesto etmek için Ankara’da BM binası önünde eylem yapan 9 kişi polislerce gözaltına alındı.
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15 Ocak 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, 12 Ocak günü bir araç içerisinde bulundukları sırada,
güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 4 yurttaştan DBP Kızıltepe İlçe Yöneticisi
Cengiz Erdem için, protesto amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, tazyikli su ile
müdahalede bulundu.
16 Ocak 2016’da İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’ne bağlı Sarıgazi Mahallesi’nde ESP üyelerinin eylemine
müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
16 Ocak 2016’da İzmir’in Alsancak İlçesi’nde bir restorana pankart asan Yeni Demokrat Gençlik (YDG)
üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
16 Ocak 2016’da, Siirt ilinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen ev baskın sırasında çıkan çatışmada
yaşamını yitiren 5 kişiden Siirt Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi Mücahit Ongulu'nun cenaze törenine
katılmak üzere HDP Siirt İl Binası önünde yürüyüşe geçen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su
müdahalede bulundu.
17 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, 13 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde bir araca güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden Mizgin Karageçili için açılan taziye
çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında, 23 yurttaş gözaltına alındı. Şehitlik Emin Çavuş Polis Merkezi'nde götürülen ve
gözaltına alınanlarla görüşen Avukat Dilek Polat, gözaltındakilerin tartaklandığını, kalaslar ile dövüldüğünü
söyledi. Gözaltına alınanlardan Karageçili'nin yakını Mehmet Karageçili'nin ise, kafasının yarıldığını
söyledi.
17 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Ofis semtinde bulanan AZC Plaza
önünde biraraya gelerek Sur ilçesine yürümek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 20’yi aşkın yurttaş gözaltına alındı.
17 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş ağır yaralandı.
Olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösteren yurttaşlara ise, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Emrullah Ertem, Veysi Basaran, Ziver Nayci ve Bedrettin Adıgüzel isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekipleri 3’ü
çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Ocak 2016’da tutuklandı.
20 Ocak 2016 Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaralanan yurttaşları
almak üzere yürüyüşü geçen kitleye özel harekat timlerinin müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
Cizre Belediye Eşbaşkan Vekili Selahattin Ecevit ve kardeşi Nazdar Ecevit yaralandı. Yaralılar, Batman
Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
24 Ocak 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde eylem yapan lise öğrencilere polisin müdahalesi sonucu 14
çocuk gözaltına alındı.
24 Ocak 2016’da İzmir’de lise öğrencilerinin düzenlediği eyleme de müdahale eden polis ekipleri 12
çocuğu darp ederek gözaltına aldı.
24 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen eyleme polis ekipleri gerçek mermili silahlarla müdahale etti.
Açılan ateş sonucu A.Y.K. (16) ayağından vurularak yaralandı. Zırhlı polis aracına bindirilerek gözaltına
alınan ve Hürriyet Polis Karakolu’na götürülen A.Y.K.’nin daha sonra polis gözetiminde hastaneye
kaldırıldığı öğrenildi.
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24 Ocak 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Kanarya Mahallesi’ndeki eyleme de müdahale
eden polis ekiplerinin ateş açması sonucu ise Mehmet Veysel Işık sırtından vurularak yaralandı.
Akciğerlerinde kanama oluşan Mehmet Veysel Işık’ın felç kalma riskinin olduğu öğrenildi.
27 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Sur ilçesine yürümek amacıyla Urfakapı
civarında binlerce kişi toplandı. Yürüyüş henüz başlamadan polis, toplanan kitleye tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulundu.
28 Ocak 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Cizre’de devam eden sokağa çıkma yasağı ve hak
ihlallerini protesto etmek amacıyla, Giremira Mahallesi’nden Cizre ilçesine doğru yürüyüşe geçmek isteyen
yüzlerce kişiye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
28 Ocak 2016’da İstanbul’da Başakşehirspor ile Amedspor futbol takımları arasında oynanan Türkiye
Kupası maçında sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları protesto etmek için slogan atan Amedspor’un
taraftar grubu Barikat üyesi 6’sı çocuk 30 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
30 Ocak 2016’da İzmir’de yapılmak istenen Grup Yorum konserini İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün “yasadışı
örgüt propagandası yapılıyor” gerekçesiyle yasaklaması üzerine konser alanına müdahale eden polis
ekipleri 45 kişiyi gözaltına aldı.
30 Ocak 2016’da Adana’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis ekiplerinin açtığı
ateş sonucu M.C.Ç. ve G.A. adlı iki çocuk yaralandı.
30 Ocak 2016’da Sosyalist Kadın Meclisleri’nin düzenlenecek olan 3. Kongresi için Diyarbakır’da 10 Ocak
2016’da bildiri dağıtan Şahin Sel özel harekât timleri tarafından gözaltına alındı.
31 Ocak 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’ndeki gösteriye müdahale eden
polis ekipleri ise Cem Mehmet Solhan’ı bacağından vurarak yaraladı.
31 Ocak 2016’da, yaralılara ve cenazelere ulaşmak üzere beyaz bayrak açarak Cizre’nin Cudi
Mahallesi’ne yürüyüş başlatan 11 kadın, özel harekât timleri tarafından “sokağa çıkma yasağını ihlal
ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.
1 Şubat 2016’da Adana’da Dağlıoğlu Mahallesi’nde toplanarak protesto gösterisi düzenleyen gruba polisin
müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada Murat Daşkan (19) vurularak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları,
polisin kovaladığı Murat Daşkan’a bir çıkmaz sokakta ateş ederek vurduğunu ileri sürdüler. Aynı olayda
Kadir Çalışkan (20) adlı kişi de açılan ateş sonucu sırtından vurularak ağır yaralandı.
1 Şubat 2016’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nü işgal ederek protesto eylemi yapan Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) İstanbul Gençlik Koordinasyonu üyesi 5 kişi ile olayı takip eden DİHA muhabiri Elif
Çetin’er polis ekiplerince gözaltına alındı.
1 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Mahmur Can Çakır adlı çocuğun beyin ölümünün
gerçekleştiği bildirildi.
2 Şubat 2016’da Cizre’deki ablukanın kaldırılması talebiyle Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girêmîra
Mahallesi’nde nöbet tutmaya başlayan gruplara müdahale eden polis ekipleri ev baskınları düzenleyerek
147 kişiyi gözaltına aldı.
4 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Mahmur Can Çakır (16) adlı
çocuk yaşamını yitirdi.
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4 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasaklarına karşı HDP’nin çağrısıyla çeşitli kentlerde “barışa ses ver”
eylemleri düzenlendi. İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen eyleme gaz bombalarıyla saldıran
polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
5 Şubat 2016’da, operasyonlara tepki göstermek için Mardin’in Nusaybin İlçesi’nden Şırnak’ın Cizre
İlçesi’ne doğru yürüyüş başlatan gruba müdahale eden polis ekipleri 51 kişiyi gözaltına aldı.
7 Şubat 2016’da İstanbul’un Fatih İlçesi’nde ablukalara karşı gürültü çıkarma eylemi yapan 14 kişi
gözaltına alındı.
8 Şubat 2016’da İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen eyleme müdahale eden polis
ekipleri 17 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 1 Kişinin (S.Ç,İstanbul İHD şubesine başvurusu var, rapor
almış) plastik mermi ile polisin ateş etmesi sonucu sol gözünden yaralandı, 1 kişinin de (F.C.,İstanbul İHD
şubesine başvurusu var, rapor almış) polis saldırısında tekme, tokat, yerlerde sürüklendiği polisin
kendisine ters kelepçe takmaya çalışırken kolunun kırıldığı öğrenildi.
8 Şubat 2016’da İzmir’de düzenlenen eyleme de müdahale eden polis ekipleri TİHV Yönetim Kurulu üyesi
Coşkun Üsterci’nin de bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.
8 Şubat 2016’da Mersin’de düzenlenen yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki göstermek amacıyla
Koşuyolu Parkı'nda bir ayara gelerek protesto yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Seyrantepe Spor Tesisleri'nde Amedspor- Fenerbahçe arasında
seyircisiz oynanan maç nedeniyle, stad etrafından bir araya gelen Amedspor taraftarlarına polis, tazyikli su
ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
10 Şubat 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde operasyonlara karşı imza standı açan gruba müdahale eden
polis ekipleri 9 kadını darp ederek gözaltına aldı.
10 Şubat 2016’da Aydın’ın Ortaklar İlçesi’nde gürültü eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3
çocuk, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Şubat 2016’da Ankara’da 10 Ekim 2015’te düzenlenen intihar eyleminin 4. ayı dolayısıyla İzmir’de
protesto gösterisi düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.
12 Şubat 2016’da, Antep'in Şahinbey ilçesinde, DBP, HDP, KJA, MEYA-DER, MKM ve KURDİ-DER
öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto
etmek amacıyla gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede
bulundu. Müdahale sırasında 2 yurttaş yaralandı.
12 Şubat 2016’da, Hakkari ilinde, Cizre'de meydan gelen katliamları protesto etmek amacıyla yürüyüş
gerçekleştiren yurttaşlara, polis plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
14 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri Batman’da 12 kişi gözaltına aldı.
14 Şubat 2016’da Mersin’de düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri 2 çocuğu vurarak yaraladı.
14 Şubat 2016’da İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde stant açarak bildiri dağıtan Birleşik Devrimci Parti üyesi 6
kişi polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polisin
saldırısı sonucu 4 kişi vurularak yaralandı, en az 15 kişi de gözaltına alındı.
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14 Şubat 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesi, Mezopotamya Mahallesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, PKK
Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek
amacıyla meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe geçen yurttaşlara polis, tazyikli su, gaz bombaları ve
plastik mermilerle müdahalede bulundu.
14 Şubat 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999
tarihinde Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla eski Cezaevi Kavşağı'ndan Hotel
Oslo'ya yürüyen binlerce kişiye polis gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
14 Şubat 2016’da, Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye
getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla, HDP ve DBP il örgütleri öncülüğünde yürüyüşe geçen
kitleye polis, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
15 Şubat 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin
yıldönümünü protesto etmek amacıyla Şırnak Mahallesi'nde gösteri düzenleyen genç gruba müdahalede
bulunan polis, 6’sı çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı. 18 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 24’ü serbest bırakılırken, M.A.T., A.İ, S.E., U.A., E.S.
ve Ö.B. isimli çocuklar "izinsiz gösteri ve yürüyüş" , "Polise mukavemet" ve "Polise taş atmak"
gerekçesiyle tutuklandı.
15 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
İstanbul’da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri 59 kişiyi gözaltına aldı.
15 Şubat 2016’da İzmir’de 3 Mayıs 2015’te seçim çalışması kapsamında düzenlenen bir toplantıda
yaptıkları konuşmalar nedeniyle Pınar Aydınlar, Hacay Yılmaz ve Murat Elmastaş hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya başlandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Nisan 2016’ya erteledi.
15 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
Diyarbakır’da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin ateş açması sonucu C.Ç. (10) evinin
balkonunda vurularak yaralandı.
15 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen yurttaşlara
polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye
getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla, DBP, HDP, KJA ve DEM-GENÇ çağrısı ile Bağlar
Batıkent Meydanı'nda toplanarak yürüyüş düzenleyen yüzlerce kişiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla
müdahalede bulundu.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlara polis, tazyikli
su ve gaz bombalarıyla ile müdahalede bulundu.
15 Şubat 2016’da, Van ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye
getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla, DBP, HDP, TUYAD-DER ve KJA çağrısıyla Sebze
Hali'nden 2 Nisan Kavşağı'na yürüyüş gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, plastik mermi, tazyikli su
ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.
15 Şubat 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen kitleye
polisin izin vermemesi üzerine grup ara sokaklara dağıldı. Yürümek amacıyla bir kez daha bir araya gelen
gruba polis, gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
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16 Şubat 2016’da Mahkemede müvekkillerini savunduğu sırada kullandığı ifadelerde Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Avukat Saliha Sera Kadıgil’e İstanbul 44.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla bir
yıl 9 ay hapis cezası verildi.
15 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen yurttaşlara
polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, DBP Patnos İlçe Örgütü
Yöneticisi Fecri Aslankan ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.
16 Şubat ve 17 Şubat 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden
çıkarılmasını istemeyen köylülerin yaptıkları eyleme polis ve jandarma ekipleri gaz bombalarıyla saldırdı.
Yolun iş makinelerine kapatılmasını gerekçe göstererek saldıran güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle
bir çocuk gaz bombasından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı, 10 kişi de gözaltına alındı.
17 Şubat 2016’da Artvin’deki saldırıyı protesto etmek için maden çıkarma ihalesini alan Cengiz İnşaat’ın
Ankara’daki binası önünde toplanan gruba da polisin müdahale etmesiyle 11 kişinin gözaltına alındığı
bildirildi.
17 Şubat 2016’da Artvin’deki saldırıyı protesto etmek için Kocaeli’de düzenlenen eyleme yapılan
müdahaleyle 12 kişi gözaltına alındı.
17 Şubat 2016’da, 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı katliamını protesto etmek için Mersin’de yaptıkları
eylemin ardından haklarında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılan Emek ve
Demokrasi Platformu üyesi 12 kişinin yargılanmasına başlandı. Mersin 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya katılan 9 kişinin ifadesini alan hâkim, dosyayı aynı suçlamayla Mersin 11. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan 6 kişinin dosyasıyla birleştirme kararı alarak duruşmayı 21 Nisan 2016’ya
erteledi.
17 Şubat 2016’da İstanbul’da polisin evine düzenlediği baskında vurularak öldürülen Dilek Doğan’ın
ölümüne dair Yüksel Moğultay adlı polis hakkında “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”
suçundan açılan davaya başlandı. Sanık polis amiri için 26 yıl 6 aya kadar hapis cezasının istendiği
iddianameyi kabul eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde çevik kuvvet
polisleri duruşmayı takip etmeye gelenlere gaz bombasıyla saldırdı. Duruşmada ise Doğan ailesi ve
avukatlarının sanık polisin tutuklanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 20
Nisan 2016’ya erteledi.
18 Şubat 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını ve
doğanın tahrip edilmesini protesto etmek için İzmir’de eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 18
kişiyi gözaltına aldı.
21 Şubat 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını ve
doğanın tahrip edilmesini protesto etmek için Artvin’de toplanarak Cerattepe’ye yürümek isteyen kadınlara
gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri, biri ağır 26 kişiyi yaraladı.
21 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, DBP, HDP, DTK, KJA ve DEM-GENÇ çağrısıyla Merkez Sur ilçesinde
ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yaşam hakkı ihlallerini protesto etmek amacıyla, Ofis AZC Plaza
önünde bir araya gelerek yürüyüşe geçti. Yüzlerce kişiye polis, gaz bombaları, tazyikli su ve plastik
mermilerle müdahalede bulundu.
23 Şubat 2016’da, Muğla’da belediyeye ait katlı otoparkın çatısına çıkarak kadına yönelik şiddeti protesto
eden 4 üniversiteli kadın, “izinsiz eylem yaptıkları” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
24 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, çağrısıyla Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı,
yaşam hakkı ihlallerini, çatışmaların ortasında kalan sivillerin güvenlik bir şekilde tahliyesi ve polis
ablukasının kaldırılmasını talep emek amacıyla, DTK, DBP, HDP, KJA ve DEM-GENÇ çağrısıyla Esma
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Ocak'ta yüzlerce yurttaş toplandı. Esma Ocak önünde toplanan kitleye, çevredeki yurttaşlar ve binalardan
da destek verildi. Toplanan kitleye yapılan basın açıklamalarının ardından Ofis Semti'ne doğru yürüyüşe
geçti. Yürüyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
meydana gelen olaylara yönelik haber takibinde bulunan DİHA Muhabiri Ayşe Sürme, Ural tipi zırhlı
araçtan atılan gaz bombası kapsülünün vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Sürme, olay yerine
çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
25 Şubat 2016’da Cizre’de öldürülen Erdal Şahin için Hakkâri’de düzenlenen cenaze törenine gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 3’ü çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı.
26 Şubat 2016’da, Van ilinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Ali Fırat
Kalkan için düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce yurttaşa polis, polis gerçek mermi, gaz ve ses
bombalarıyla müdahalede bulundu.
26 Şubat 2016’da, Urfa’nın Suruç ilçesinde, Cizre ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını
yitiren DBP PM Üyesi Mehmet Yavuzel ve Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat
Aktaş için düzenlenen cenaze törenine katılan binlerce yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile
müdahalede bulundu.
27 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto etmek ve
ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli şekilde ilçeden tahliyesinin sağlanmasını talep etmek amacıyla,
Koşuyolu'nda bir araya gelen ve yürüyüşe geçen binlerce kişiye, güvenlik güçleri tarafından gaz bombaları
ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu.
28 Şubat 2016’da, Batman ilinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımı ile yapılan miting
sonrası dağılan kitleye polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
1 Mart 2016’da, Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için Mudanya yolunu kapatarak eylem yapan Renault
otomotiv fabrikası işçilerine gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 20 işçiyi gözaltına aldı.
1 Mart 2016’da İstanbul’daki Küçükarmutlu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımları
protesto etmek için Ankara’nın Mamak İlçesi’nde yürüyüş yapmak isteyen Halk Cephesi üyelerine saldıran
polis ekipleri, 15 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da, Birkaç binanın bodrum katlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişiye ulaşmak için
Diyarbakır’da tüm semtlerden Sur’a yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesinde Diyarbakır Valiliği, 6
mahallede devam eden ablukanın tüm Sur için uygulanacağını ve Sur’a ikamet etmeyen kimsenin ilçeye
alınmayacağını duyurdu. Yürüyüş yapan gruplara ise polis ekipleri her noktada gaz bombaları ve basınçlı
suyla saldırıda bulundu. Müdahaleler nedeniyle toplam 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
2 Mart 2016’da Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptıkları gerekçesiyle Renault otomotiv
fabrikası işçilerinin evlerine düzenlenen baskınla 22 kişi gözaltına alındı.
2 Mart 2016’da Birleşik Devrimci Parti’ye yönelik başlatılan operasyonları protesto etmek için Ankara’da
yol kapatma eylemi yapan DEV-LİS üyesi 6 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
2 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep etmek amacıyla, HDP, DBP,
KJA, DTK ve HDK tarafından yürüyüş çağrısı yapıldı. Saat 16.00’dan itibaren kentte bulunan 13 merkezi
noktadan ilçeye giriş yapmak üzere yürüyüşe geçen binlerce yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları
müdahalede bulundu.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep etmek amacıyla, ilçeye
yürümek isteyen yurttaşlara polis, TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlar eşliğinde gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu.
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4 Mart 2016’da, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği Zaman Gazetesi’ni de yöneten Feza Gazetecilik A.Ş.’ye
“FETÖ/PDY adlı örgütle ilişkisi olduğu” iddiasıyla kayyum atanmasına karar verdi. Feza Gazetecilik
bünyesinde Zaman Gazetesi'nin yanı sıra Today's Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Aksiyon Dergisi,
Zaman Kitap ve Cihan Medya Dağıtım bulunuyor. Feza Gazetecilik A.Ş.’ye kayyum olarak atanan ve
şirket başına aylık 10 bin TL maaş almaları kararlaştırılan kişiler şöyle: Sezai Şengönül, avukat Tahsin
Kaplan ve avukat Metin İlhan. Karara tepki gösteren ve Zaman Gazetesi’nin İstanbul’da binası önünde
toplanan gazete okurlarına akşam saatlerinde polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazete
çalışanlarının kapıları zincirleyerek yaptıkları eyleme de kayyumların gazete binasına gelmesiyle birlikte
müdahale eden polis ekiplerinin saldırısı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.
5 Mart ve 6 Mart 2016’da kararı protesto etmek için Zaman gazete binası önünde toplananlara da polis
ekipleri yine gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti.
6 Mart 2016’da Adana’da düzenlenen protesto eylemine müdahale eden polisin ateş açması sonucu
vurularak yaralanan Beytullah Savucu ve Serdar Arslan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
6 Mart 2016’da Etkinlikleri gerçekleştirmek ve yasak kararlarını protesto etmek için önceden hazırlanan
program kapsamında toplanan kadınlara gaz bombaları ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis
ekipleri İstanbul’da 4 kadını darp ederek gözaltına aldı.
6 Mart 2016’da Etkinlikleri gerçekleştirmek ve yasak kararlarını protesto etmek için önceden hazırlanan
program kapsamında toplanan kadınlara gaz bombaları ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis
ekipleri Ankara’da 11 kadını darp ederek gözaltına aldı.
8 Mart 2016’da Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile İzmir’de yapacağı
görüşme öncesinde Konak’taki Başbakanlık Ofisi’ne girerken kendisini protesto eden 5 kişi polisler
tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
9 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre İlçesinde "Vahşet bodrumunda" katledilen Cihan Karaman için Aydın'ın
Ovaemir Mahallesinde bir kahvehanede düzenlenen taziyeye "örgüt propagandası" yapıldığı gerekçesiyle
polis baskın düzenledi. Polisin baskını sonucu yaşanan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.
11 Mart 2016’te Polisin öldürdüğü Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Ankara’nın Mamak İlçesi’ne
bağlı Tuzluçayır Semti’nde eylem yapan çoğu lise öğrencisi olan gruplara polis gaz bombaları ve basınçlı
suyla saldırdı. Müdahaleler sonunda en az 15 kişi gözaltına alındı.
13 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde devlet güçlerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Yusuf Aslan'ın
(26) cenazesi ailesi tarafından Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak defnedileceği Batman'a doğru yola
çıkarıldı. Cenaze aracın kitlenin önünden geçtiği sırada bölgeyi ablukaya alan polis gaz bombaları ve
plastik mermiler ile halka saldırdı. Polis saldırı esnasında cenaze aracının durmaması için tehditler
savurarak, ortalığı gaza boğdu.
13 Mart 2016’da, Ankara’da Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı’nı protesto eden lise öğrencileri, darp edilerek,
gözaltına alındı. Konur Sokak’ta “Sınavlar sizin olsun, Berkinler gelecek” diyerek bir araya gelen Devrimci
Liseliler Birliği (DLB) üyesi lise öğrencileri, Yüksek Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Polisler, herhangi bir
gerekçe göstermeden yürümek isteyen lise öğrencilerini darp ederek, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6
öğrenci, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
14 Mart 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı evlerde çalışan Muammer B. (54) adlı öğretmenin 10
erkek öğrenciye tecavüz ettiği için tutuklanmasının ardından olayı protesto etmek için İstanbul’da Ensar
Vakfı binasının önünde eylem yapmak isteyen üç kadın polis ekiplerince darp edilerek gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da Ankara’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 37 kişiyi anmak için İstanbul’da Marmara
Üniversitesi’nde anma düzenlemek isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı.
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14 Mart 2016’da, Halkevi üyeleri, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin de yaralandığı Ankara Kızılay'da
meydana gelen patlamada yaşamını yitirenleri Taksim Meydanı'na karanfillerle anmak istedi. Ancak polis,
Halkevi üyelerinin açıklama yapmasına izin vermeyerek coplarla saldırdı. "Halka değil, bombacıya barikat"
sloganı atılan eylemde, eylemciler polis tarafından coplarla darp edildi. Biber gazının da kullanıldığı
saldırıda, ara sokaklara sürüklenen bazı yurttaşlar, polisin saldırısı nedeniyle yaralandı.
14 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden kuşatmaya karşı gençler, Bağlar ilçesi Koşuyolu
Parkı civarında sokağa çıktı. Polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
14 Mart 2016’da, Aralarında DİSK, KESK, TTB ve TMMOB'un bulunduğu emek ve meslek örgütlerinin
Ankara Kızılay'da meydana gelen bombalı saldırıyı Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne
yapacakları yürüyüşle protesto etmek isteyenlere polis tazyikli su ve plastik mermi ile saldırdı.
15 Mart 2016’da, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Ankara'da meydana gelen patlamayı ve patlamadan
sorumlu olarak gördükleri hükümeti protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere Özel
Güvenlik Birimi ve polis saldırdı. Saldırıya uğrayan 7 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı
sırasında bir polis bir genci, "Sen artık çok oluyorsun" şeklinde tehdit ederek, ayrı bir araca götürdü. Polis
araç içinde darp ettiği gencin kafasına silah dayadığı görüldü.
15 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma
yasağını, DTK binasın önünde bir araya gelerek alkış ve sloganlarla protesto eden yurttaşlara, polis gaz
bombaları ile müdahalede bulundu.
16 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma
yasağı sırasında evlerinden çıkmak zorunda kalan yüzlerce kişi, yasak ilanının ikinci gününde evlerine
dönmek için Koşuyolu Parkı'nda toplandı. Koşuyolu Parkı'nda toplanan kitleye polis, gaz bombaları ile
müdahalede bulundu.
16 Mart 2016’da İstanbul’da, Beyazıt ve Halepçe katliamlarının yıl dönümü dolayısıyla Beyazıt
Meydanı’nda eylem yapmak isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale eden polis ekipleri 5
öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
17 Mart 2016’da, Adana merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde bulunan top
sahasında bir araya gelerek Newroz Bayramı'nı kutlamak isteyen yüzlerce kişiye polis saldırdı.
17 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde yapılacak Newroz mitingi için Aşağı TOKİ girişinden miting alanına
giriş yapmak isteyen gençlere polis saldırdı. Gençler darp edilerek gözaltına alındı.
17 Mart 2016’da, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin de toplanmasına izin vermeyen polis
ekipleri müdahale ettiği gruptan 2 kişiyi gözaltına aldı.
17 Mart 2016’da, Van Erciş'te Newroz kutlaması için Sahil Yolu'nda bulunan miting alanında bir araya
gelen halka polis saldırdı. Sabah saatlerinde alana gelen kadın ve gençlerin taktığı başörtü ve puşilerin
üzerindeki sarı, kırmızı ve yeşil renkleri bahane eden polis, başörtü ve puşilere el koydu.
17 Mart 2016’da, Kars'ta DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in gözaltına alınmasını protesto etmek
için düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan 26 kişi aynı gün serbest bırakıldı.
17 Mart 2016’da, Gözaltına alınan 9 ÖHD'li avukat için İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen
ÖHD ve ÇHD üyesi avukatlara polis kalkanlarla saldırdı.
17 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesi kent merkezindeki kuşatmayı kırmak için eski
havaalanı bölgesindeki Dara, Serdeşt, Pagê, Kaport, Tilora, Kûçe ve Yekmal köylerinden ana yola inerek
ilçeye yürümek isteyen halka asker saldırdı. Yürüyüşe geçen kitlenin önünü zırhlı araçlarla kesen askerler,
kitleyi gerçek mermilerle taradı. Saldırıda Adnan Dara ve Mikail Karahan isimli köylüler yaralandı.
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17 Mart 2016’da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yakut Çarşısı karşısında Newroz kutlaması için bir araya
gelen öğrencilere polis saldırdı. Gaz bombası ve tazyikli su ile saldıran polis 30'a yakın öğrenciyi darp
ederek gözaltına aldı. Polis alanı kuşatma altına alarak, hiçbir öğrencinin geçişine izin vermedi.
17 Mart 2016’da, Muş’ta Newroz alanına girmek isteyen ve aralarında HDP Muş milletvekilleri Ahmet
Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve HDP, DBP il eşbaşkanları ve yöneticilerinin bulunduğu yüzlerce kişi, polis
tarafından engellendi. Şehir Stadyumu yakınlarındaki eski Newroz Alanı'na doğru hareket eden halk
burada da polisler tarafından engellendi. Yasağa rağmen geri adım atmayan halka polis gaz bombaları ve
tazyikli suyla saldırdı.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Newroz kutlamasında yaptığı konuşmanın ardından
yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan yurttaşlar Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
17 Mart 2016’da, İstanbul Ümraniye Esenkent'te kutlanmak istenen Newroz öncesi kutlamanın yapılacağı
alan polis tarafından ablukaya alındı. Kutlama alanına gelmek isteyen halk polis tarafından engellenirken
3 kişi gözaltına alındı. Dudulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi kimlik kontrolünün ardından serbest
bırakıldı.
17 Mart 2016’da, İstanbul Esenyurt Mehser Çeşme Mahallesi'nde halk Newroz ateşi yaktı. Kutlama
başladığı sırada alanı ablukaya alan polis hiçbir uyarıda bulunmadan halka gaz bombaları ve tazyikli su ile
saldırdı.
17 Mart 2016’da, İstanbul Başakşehir Koyiçi'nde yapılmak istenilen Newroz kutlaması, polis tarafından
engellendi. Kutlamanın yapılacağı alanda toplanan halkın Newroz ateşini yakmak için getirdiği odunlara
polis tarafından el konulmak istendi. Polisin engellemesine halkın tepki vermesi üzerine polis halka tazyikli
su ve gaz bombaları ile saldırdı.
18 Mart 2016’da İstanbul’un Avcılar İlçesi’ne bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde düzenlenen Newroz
kutlamasına polisin gaz bombaları ile saldırması üzerine gazdan etkilenen Mehmet Yanağ’ın (37) kalp krizi
geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
18 Mart 2016’da Muş’un Malazgirt İlçesi’nde ve Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçelerinde Newroz kutlaması
için toplanan gruplara gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri en az 42 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı.
18 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için tutuklanan
akademisyenler için İstanbul’da Metris T Tipi Cezaevi önünde oturma eylemi yapan Devrimci Gençlik
Federasyonu (DEV-GENÇ) üyesi 7 kişi polisler tarafından gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Newroz kutlamaları için DBP ilçe binası önünde bir araya
gelen halk, kutlamanın yapılacağı Newroz alanına yürümek istedi. Aralarında HDP milletvekilleri Feleknas
Uca ve Nimettulah Erdoğmuş'un da bulunduğu yüzlerce kişiye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile
saldırdı. Saldırılar sırasında DİHA muhabiri Yılmaz Erkek ve Belediye Eşbaşkanı Resul Sarı'nın da
aralarında bulunduğu 13 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi emniyette ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
18 Mart 2016’da, Gezi direnişi sırasında katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü olması dolayısıyla
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) okuyan sos, sosyalist, yurtsever öğrencilerce anma etkinliği düzenlenmek
istendi. Etkinlik devam ederken polisler, etraflarını sardıkları öğrencilere saldırarak darp etti. Birçok
öğrenci vücuduna aldığı darbelerle çeşitli yerlerinden yaralandı.
18 Mart 2016’da, Barış bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenler için Metris Cezaevi önünde
oturma eylemi yaparak, "Özgür mahpus olunca" şarkıları söyleyen DEV-GENÇ'li üyelere polis saldırdı, 7
kişi gözaltına alındı. Aralarında olan Goraccı İtalyan televizyonunda çalışan bir gazeteci de darp edilerek
gözaltına alındı.
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18 Mart 2016’da, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen Muş Demokratik Öğrenci
Derneği (MED-DER) üyesi öğrencilere özel güvenlik görevlileri saldırdı. Merkez Kampüs'te bulunan
kütüphane önünde bir araya gelen öğrenciler, kutlama yapmaya hazırlanırken alanı ablukaya alan
güvenlik görevlileri öğrencilere saldırarak, kutlama yapılmasını engelledi. Öte yandan sabah saatlerinden
itibaren kampusu ablukaya alan özel harekat polisleri ise okuldan çıkan Vedat Güner isimli öğrenciyi
gözaltına aldı.
18 Mart 2016’da, İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasına polis gaz
bombaları ile saldırdı. Saldırı sırasında Mehmet Nağay (37) isimli yurttaşın yoğun gazdan etkilenerek
yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitiren Şırnak nüfusuna kayıtlı evli ve 5 çocuk babası Nağay'ın
cenazesi Esenyurt Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların Yanağ'ın ölüm sebebinin kalp krizinden
kaynaklı olabileceği yönünde bilgi verdiği belirtildi.
18 Mart 2016’da, Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişinin
katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında HDP milletvekili Dilek Öcalan ve KJA üyesi Bedriye Yorgun, atılan plastik mermilerle
yaralandı. HDP milletvekili Osman Baydemir ise yoğun gaz sonucu fenalık geçirdi.
19 Mart 2016’da Mersin’de Demirtaş Mahallesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasına müdahale eden
polisin açtığı ateş sonucu Felek Esen (19) karnından vurularak ağır yaralandı.
19 Mart 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde HDP ilçe binası önünde yapılan Newroz kutlamasına polis
saldırısı ardından başlayan olaylarda gözaltına alınan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 30
kişi, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
19 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Dilgeş Tori (Yunus Aslan) için
Antalya'nın Bayındır Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına polis saldırdı. Taziye çadırını basan polis PKK
Lideri Abdullah Öcalan ve Aslan'ın posterlerini indirirken, Aslan'ın ağabeyi Abdullah Aslan'ı hiçbir gerekçe
göstermeden gözaltına aldı. Aslan'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
20 Mart 2016’da, Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde kutlanmak istenen Newroz'a polis saldırdı.
20 Mart 2016’da, Mersin'in Demirtaş Mahallesi'nde gece Newroz kutlaması için alanlara çıkan yurttaşlara
polisin gerçek mermilerle gerçekleştirdiği saldırıda 19 yaşındaki Felek Esen isimli genç, karnından ağır
yaralandı. Yakınlarının düğününe giderken karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Esen, mahalle
sakinleri tarafından Mersin Devlet Hastane'sine kaldırılarak tedavi altına alındı.
21 Mart 2016’da, Mardin Kızıltepe'de Newroz kutlamasının yapılacağı Mehmet Sincar Parkı'na gitmek
isteyen gençlere polisin saldırmasıyla çatışmalar çıktı.
21 Mart 2016’da, Siirt'in Barış Mahallesi'ndeki Newroz kutlaması ardından dağılan kitleye polis
TOMA'lardan gaz bombaları ve tazyikli suyla saldırdı.
21 Mart 2016’da, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Newroz kutlamak için bir araya gelen yurttaşlara yönelik
gelişen polis saldırısı sonrası gözaltına alınan HDP yöneticisi İshak Ebem, Murat Bulut, Kadir Şavur ve
Burhan Çiftçi Turgutlu Adliyesi'ne çıkarıldı. Sorguları yapılan HDP'liler, tutuksuz yargılanmak üzere 22
Mart günü serbest bırakıldı.
22 Mart 2016’da, Newrozu'nun düzenleneceği Cizre'ye gelmek üzere yola çıkan HDP, DBP, DTK
eşbaşkanları ile HDK eşsözcülerinin de aralarında bulunduğu heyet, İdil'e 20 kilometre uzaklıktaki Basiprîn
köyü girişinde durduruldu. Devlet güçleri, Şırnak Valiliği'nin kararını gerekçe göstererek geçişlere izin
vermedi. Newroz'a katılmak üzere Silopi'den ilçeye gelen minibüsü durduran özel harekat timleri, ismi
öğrenilemeyen 2 genci gözaltına aldı. Cizre'ye giden HDP anons otobüsü ilçe girişinde devlet güçleri
tarafından durdurularak, el konuldu. Otobüsün şoförü şoförü Ferhat Dalmızrak ve soyadı öğrenilemeyen
teknisyen Celal gözaltına alındı.
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22 Mart 2016’da, Cizre newrozu için toplanan halka müdahalenin yoğunlaşması üzerine halk mahalle
aralarına geçti. Bu sırada polis, "Kürdistan" yazılı tişört giyen 10 yaşındaki bir çocuğu alıkoydu. Tişörtü
parçalayarak çocuğun üzerinden çıkaran polis, ismi öğrenilemeyen çocuğu gözaltına aldı.
22 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan İletişim Fakültesi’ne “Saray’ın
istikrarı, katliam, kan yayın yasağı, gözyaşı” pankartı asan Öğrenci Kollektifi üyelerine polis saldırdı.
Pankartın asılması ile birlikte kampus dışında bekleyen polis, bir anda içeriye girerek, öğrencileri darp etti.
Saldırı esnasında 13 öğrenci gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) okuyan sol, sosyalist ve yurtsever öğrenciler, Umuttepe
Yerleşkesi Sosyal Tesisler'de Newroz kutlaması yapmak istedi. Newroz kutlamasına izin vermeyen
polisler, öğrencilere saldırdı. Yapılan saldırı sırasında Evin Getiren, Uygar Ongunyurt, Muhammed Yılmaz,
Rotin Tutuş, Gökçe Şengönül, Çağıl Çağan Adıgüzel, Deniz Duman, Hamza Aslan, Fırat Aybaş ve ismi
öğrenilmeyen bir öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, Van’dan sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yüksekova’ya giden kitleyi engelleyen polis
Mehmet Kartal ve Havar Duman isimli kişileri gözaltına aldı.
23 Mart 2016’da, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Newroz kutlamasına polis saldırısı ardından 10
öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi önünde bir
araya geldi. "Baskılar, gözaltılar bizi yıldıramaz", "Bijî Newroz" sloganları atan öğrenciler açıklama yaptı.
Açıklama ardından öğrencilere saldıran polis ismi öğrenilemeyen 7 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
Saldırıyı cep telefonu ile görüntülemek isteyen Emre Kocaman isimli öğrenci ise polisin saldırısı üzerine
astım krizi geçirdi. Kocaman için ambulansın gelmesini engelleyen polis, çevredeki öğrenci ve basın
mensuplarının tepkisi üzerine kendi aracıyla Kocaman'ı hastaneye kaldırdı.
23 Mart 2016’da, Konser için gitmek istedikleri Almanya'nın kendilerine vize vermediğini söyleyen Grup
Yorum üyeleri, İstanbul Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde açıklama yapmak istedi. Ancak
açıklamaya izin vermeyen polis, Grup Yorum üyesi 3'ü kadın 4 kişiyi darp ederek, gözaltına aldı.
24 Mart 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı evlerde çalışan Muammer B. (54) adlı öğretmenin
erkek çocuklara tecavüz ettiği için tutuklanmasının ardından olayı protesto etmek için Trabzon’da Ensar
Vakfı’nın katıldığı “Kar Amacı Gütmeyen Toplulukların Tanıtımı” toplantısında protesto eden Karadeniz
Teknik Üniversitesi öğrencisi 22 kişi gözaltına alındı.
24 Mart 2016’da, İstanbul'da cinsel saldırıdan kurtulmak isterken intihara sürüklenen Gülay Bursalı'yı
anmak isteyen kadınlara okul yönetimi engel olurken, bir grup ülkücü de saldırdı.
25 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde vahşet bodrumlarını ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş ve beraberindeki milletvekili heyeti, incelemenin ardından halkla birlikte HDP binasına
geçmek için Nusaybin Caddesi'ne çıktığında polis saldırısına maruz kaldı. Heyeti ablukaya alan polisler,
uyarı yapmadan Demirtaş ve beraberindeki heyete tazyikli suyla saldırmaya başladı. Saldırıda Demirtaş'ın
özellikle hedef alınması dikkat çekerken, halk Demirtaş'ı korumaya çalıştı.
26 Mart 2016’da, Kürt illerinde devam eden "sokağa çıkma yasaklarını” protesto etmek için Mersin'in
Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi Pazar Sokağı'nda yürüyüş yapmak isteyen gençlere polis,
gaz bombaları, tazyikli su ve ses bombaları ile müdahale etti.
26 Mart 2016’da, İstanbul'da, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi önünde toplanan Dev Sağlık-İş
Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro yalanına ve kıdem tazminatının gaspına karşı Beşiktaş Kartal
Heykeli önüne yürüyüş yapmak istedi. "Özel sözleşmeli personel değil kadrolu işçi olmak istiyoruz"
pankartını açan işçilerin yürüyüşü bir süre sonra polis barikatı ile engellendi. İşçilerin yürüyüşlerini
sürdürmek istemesi üzerine polis kalkanlarla işçilere saldırdı. Arbede esnasında aralarında sendika
yöneticilerinin de bulunduğu Erdoğan Demir, Uğur Akalın, Gürsel Tekin, Aydın Nadir, Özgür Bozkurt, Emin
Adsız gözaltına alındı.
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26 Mart 2016’da, İş güvencelerinin ellerinden alınmasına karşı Meclis’e yürümek isteyen 22 KEC üyesi,
darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri netleştirilenler şunlar: Hayri Aktaş, Semih
Özakça, Nazife Onay, Yeter Gönül Aydın, Mehmet Dersulu, Adil Akbaba, Ali Kaleli, Selvi Polat, Sinan
Esiyok, Metin Canbolat, Fehmi Aydın, Sevim Kayhan, Nursel Tanrıverdi, Teyfik Koçkan ve Pelin Akbaş.
27 Mart 2016’da, Adana Devrimci Liseliler, THKP/C Lideri Mahir Çayan ve 9 arkadaşını Şakirpaşa
Mahallesi'nde bulunan Şakirpaşa Caddesi üzerinde yaptığı basın açıklaması ile anmak istedi. Anma
ardından yürüyüş yapmak isteyen Devrimci Liselilere, polis gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermilerle
saldırdı. Polisin etrafa rastgele attığı gaz bombalarından dolayı çevrede bulunan 2 yaşlı etkilenip baygınlık
geçirirken, çok sayıda kişi gazdan etkilendi.
28 Mart 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen DBP 4. Olağan Kongresi’nin ardından Arena
Halı Sahası’na asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın posterini gerekçe gösteren polisler, sahayı bastı.
Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından savcılık talimatını gerekçe göstererek Öcalan’ın posterinin
kaldırılmasını isteyen polis, posterin kaldırılmasına tepki göstererek reddeden DBP’li yöneticilere saldırdı.
Saldırıda DBP İlçe Eşbaşkanı M. Nasır Ürgen'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan DBP’liler Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
29 Mart 2016’da, Maraş merkez Dulkadir ilçesine bağlı Alevilerin yaşadığı Sivrice Höyük (Terolar)
Mahallesi'nde mülteciler için yapılmak istenen konteynır kentin yaşam alanlarını daraltacağını belirterek
tepki gösteren yurttaşların, başlattığı çadır nöbeti 6'ncı gününde jandarma saldırısına uğradı. Alanda
kurulan çadırları da kaldıran jandarma, saldırının ardından iş makinelerini alana aldı.
29 Mart 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araya
gelen onlarca genç, Kürt illerinde devam eden sokağa çıkma yasaklarını yürüyüş düzenleyerek protesto
etmek istedi. Yürüyüşe geçen gençler, bir süre sonra polisin saldırısına uğradı. Polislerin zırhlı araçlardan
attıkları biber gazları nedeniyle bir kadın ve çocukları gazdan etkilendiği, kadının hastaneye kaldırıldığı
öğrenildi.
30 Mart 2016’da, Mersin Üniversitesi'nde okuyan yurtsever öğrenciler tarafından kampus içerisinde
"Abluka ve yasaklar değil, direniş kazanacak" şiarıyla stant açıldı. Açılan standın toplanması sırasında
bölgeye gelen polis, standı toplayan Yelda Öztürk ve Hasret Mensure Vurucu'yu gözaltına aldı. Gözaltına
alınan 2 öğrencinin Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
30 Mart 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukatın "örgüt üyesi" ve "örgüt yöneticisi"
oldukları iddiasıyla yargılandıkları İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaları sonrası
adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara saldıran polisler, Av. Zeycan Balcı Şimşek'i
yaraladı. Arkadaşları tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek'in
kaburgalarının kırıldığı, serum takıldığı öğrenildi.
30 Mart 2016’da, Ankara'da Tuzluçayır Mahallesi'nde AKA-DER'in çağrısıyla Mahir Çayan ve
arkadaşlarının ölümlerinin yıldönümü anmasına gerçekleşen polis müdahalesinde 27 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların Demirli Bahçe Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
30 Mart 2016’da, 30 Mart 1972’de meydana gelen Kızıldere Katliamı’nda yaşamını yitiren 10 kişiyi anmak
için İstanbul’da Bomonti Kampusu’nda etkinlik düzenleyen Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerine
müdahale eden polis ekipleri 6 öğrenciyi gözaltına aldı.
30 Mart 2016’da, Mersin’de 30 Mart 1972’de meydana gelen Kızıldere Katliamı’nda yaşamını yitiren 10
kişiyi anmak için etkinlik düzenleyen 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
30 Mart 20 16 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan C.Ç; “14 Mart 16 günü Ensar Vakfı önünde
tecavüze karşı eylem yapmak için 3 kadın buluştuk, eylemimize başlayınca polis saldırdı işkence ile
gözaltına alındık. Çevik kuvvet otobüsüne bindirildiğimizde polisler çok yoğun küfür ve hakaret de
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bulundular. Tokat attılar “şimdi görürsünüz sizin de canınız çekmiş diyerek” tecavüz tehdidinde bulundular.
Hukuki destek talep ediyoruz. Dedi. (İHD İstanbul)
31 Mart 2016’da Ankara’da 2 öğrenci grubu arasında kavga çıkmasını gerekçe gösteren polis ekipleri,
Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’a TOMA eşliğinde girdi. Fakülte yöneticilerinin ve
akademisyenlerin uyarılarına rağmen binaların içine gaz bombası atan polis ekipleri 19 öğrenciyi de
gözaltına aldı.
1 Nisan 2016’da, HPG'li Mehmet Şefik Demir (Çiya Amed) için ailesi tarafından Adana'nın Seyhan ilçesi
Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde kurulan taziye çadırına polis saldırdı.
1 Nisan 2016’da, Tunceli'de polis kontrol noktasına gerçekleştirilen eylemde yaşamını yitiren DHKP-C
üyesi Onur Polat'ın cenazesi, Sarıgazi Cemevi'nden kaldırılarak yürüyüşle Sarıgazi ikinci Mezarlığı'na
götürüldü, cenazenin toprağa verilmesi sırasında polis, Cemevi'ne silahlarla saldırdı.
2 Nisan 2016’da, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kaldığı için 62 gündür açlık
grevinde olan Fadik Adıyaman'ın taleplerinin kabul edilmesi için açıklama yapan TAYAD üyesi Nesim
Özcan ve İnanç Özkeskin Galatasaray Meydanında oturma eylemi yapmak isteyince polisler tarafından
gözaltına alındı.
2 Nisan 2016’da, Ankara'da, Karaman'da yaşanan cinsel istismar skandalı ve devletin Kürt kentlerinde
yaşanan ölümleri protesto eden Halkevleri üyelerine saldıran polis 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan
bazılarının isimleri şöyle: "Kadriye Yılmaz, Suat Aydın, Pelin Bayram, Egemen Budak, Mustafa Eberliköse,
Gönül Akpınar, Reşide Kekeç, Hayati, Mesut Kaya, Tolga Köse, Nuri Özçelik, Ertan Bilecen, Sinan Özçay,
Özge Emir, H. Ali Sinan İskit, Ethem, Mehmet Boyraz, Kanber Ateş, Doğa Ateş, Devrim Ulaş, Meltem
Bilici, İlhan Gürkök, İsmet Batur"
3 Nisan 2016’da, TAYAD'lılar, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kaldığı için 63 gündür
açlık grevinde olan ve sağlık durumu giderek kötüleşen Fadik Adıyaman için Galatasaray Lisesi önünde
oturma eylemi yapmak istedi. Eyleme izin vermeyen polis TAYAD lılara müdahale etti. TAYAD üyesi
Ferudun Osmanoğlu ve İlyas Argün polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
3 Nisan 2016’da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü etkinliklerinin düzenleneceği Urfa'nın Halfeti
ilçesi ve Amara mahallesine gitmek isteyen 2 kadının üzerlerindeki yöresel kıyafetleri güvenlik güçlerince
yırtılarak cadde ortasında elbisesiz bıraktığı iddia edildi. Söz konusu kadınlar Ayten Doğan ve İde Yılmaz
ile Goze Danış, Salim Şengel ve araç sürücüsü Ramazan Süer 2 saat gözaltına tutuldu.
3 Nisan 2016 tarihinde TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için
yapılacak etkinliğe katılmak üzere, Diyarbakır ilinden Urfa ili Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere
hareket eden gruba, Urfa'nın Halfeti ilçesi yol ayrımında polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında
DBP üyesi Hamit Demir, polislerce darp edilmesi sonucu yaralandı.
3 Nisan 2016’da, Aralarında HDP ve CHP İstanbul Küçükçekmece ilçe örgütü temsilcilerinin de bulunduğu
Küçükçekmece Halkı İnisiyatifi üyeleri, Atakent Mahallesi'nde bulunan Ensar Vakfı önünde protesto eylemi
yapmak istedi. Ali İsmail Kormaz Parkı'nda bir araya gelerek Atakent Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçen
grubu polis TOMA'larla durdurdu. Engele tepki göstererek yürüyüşe devam eden gruba polis biber gazı ve
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında 2 kişi gözaltına alındı.
3 Nisan 2016’da, Adana’da Kürt illerindeki ölümleri protesto etmek amacıyla caddeyi trafiğe kapatan bir
grup gence, polis tazyikli su, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etti.
4 Nisan 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde HDP Tarsus İlçe Örgütü ve
KJA öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'inci doğum günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Binlerce
yurttaşın katıldığı kutlama sonrası dağılmakta olan kitleye polis, gaz bombası ve gerçek mermilerle
müdahale etti.
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4 Nisan 2016’da, İzmir'de de PKK Lideri için Karabağlar Eski Çamlık Mahallesi'nde yapılmak istenen
doğum günü kutlamasına polis tazyikli su ve biber gazlarıyla müdahale etti.
4 Nisan 2016’da, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü için yapılan
etkinliğe polis halka gaz bombaları ile müdahale etti.
5 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat
çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, Murat Kurt ve A.K.
gözaltına alındı.
5 Nisan 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
67'inci doğum gününü kutlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe polis gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahale etti.
5 Nisan 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Barbaros, Gazipaşa ve Fahrettinpaşa mahallelerinde de
bir araya gelen gençler, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik ağırlaştırılmış tecridi ve Kürdistan'daki
soykırım operasyonlarını kınamak amacıyla yürüyüş yapmak istedi. Ancak her üç mahallede yapılmak
istenen yürüyüşlere polis gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.
9 Nisan 2016’da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sözleşme yenilemediği Urfa'daki Özel Ursu
Hastanesi çalışanları, tepkilerini göstermek üzere Topçu Meydanı'na yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüş
kortejinin önünü kesip sağlık emekçilerine coplarla saldıran polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
9 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kuşatmanın devam ettiği 30 Aralık tarihinde, yaralanan yaşlı bir
kadının yardımına koştuğu sıra devlet güçleri tarafından hedef alınarak öldürülen sağlık emekçisi Aziz
Yural'ı, arkadaşları tarafında vurulduğu yerde anmak istendi. İl dışından gelen yüzlerce sağlık emekçisi,
ilçeye alınmaması üzerine geri dönmek zorunda kaldı. Sağlık emekçileri Diyarbakır'a döndü.
9 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerde yaşayanlarla dayanışmak amacıyla
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde stant açan HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi polislerce gözaltına alındı.
10 Nisan 2016’da, Ankara'da Alevi dernekleri öncülüğünde, Maraş'ta Alevilerin yaşadığı Terolar
bölgesinde yapılmak istenen kampa karşı düzenlemek istenen yürüyüşe polis saldırdı. Tekmezar
Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi buradan Tuzluçayır Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün
başlamasından kısa bir süre sonra polis plastik mermi ve gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti.
Müdahale sırasında 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
10 Nisan 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Fahrettinpaşa Mahallesi’nde çocukların yaptığı bir eyleme
polisin gerçek mermili silahlarla ateş açması nedeniyle 5 çocuk yaralandı.
16 Nisan 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Miraz Başak ile Hakkari
Yüksekova’da yaşamını yitiren Mehmet Şerif Akdoğan için Van'da düzenlenen cenaze törenine müdahale
etti. Yenimahalle'de gerçekleştirilen tören sırasında kitleye saldıran polisler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri
öğrenilemeyen kişilerin, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi.
16 Nisan 2016’da Konferansa katılmak üzere Kocaeli’ye gelen AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu protesto
eden 17 kişi polisler tarafından “eylem izinsiz olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
16 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşamını yitiren Miraz
Başak ile Mehmet Şerif Akdoğan için düzenlenmek istenen cenaze törenine, polis müdahalede bulundu.
19 Nisan 2016’da, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde İşçi Bayramı etkinliklerine katılım çağrısını içeren
bildirileri dağıtan Sosyalist Gençlik Derneği aktivisti 11 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.
20 Nisan 2016’da, Mersin’dek 1 Mayıs kutlamalarına katılım için çağrı bildirisi dağıtan 4 kişi özel harekât
polisleri tarafından gözaltına alındı.
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20 Nisan 2016’da, İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları için afiş asan 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
20 Nisan 2016’da, İdil’de sokağa çıkma yasağı döneminde yaşamını yitirenler için verilen mevlide baskın
yapan polis ekipleri, DİHA muhabirleri Süheyla Ölmez ve Mahsum Molak ile mevlitte bulunan 3 imamı
gözaltına aldı. Gün içinde polis ekiplerinin Eş Belediye Başkanları Mehdi Arslan ve Nevin Oyman
Girasun’u da ifadelerini almak üzere gözaltına aldıkları öğrenildi.
20 Nisan 2016’da Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan ilahiyatçı Ömer Tuğrul
İnançer’i, 26 Eylül 2013’te kadınlara yönelik sarf ettiği cümleler nedeniyle protesto etmek isteyen gruba
müdahale eden polis ekipleri, 8 kadını gözaltına aldı.
21 Nisan 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan 4 kişi polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
22 Nisan 2016’da Muğla’da kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan 5 kişi polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
23 Nisan 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı yurtlarında çocukların cinsel istismara uğradığı olayla ilgili
açılan davada soruşturmanın genişletilmemesini ve Ensar Vakfı’nın ve yöneticilerinin yargılanmamasını
İstanbul’da protesto eden ÖDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
24 Nisan 2016’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde HDP binası önünde toplanarak eylem yapmak isteyen
gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
1 Mayıs 2016’da İstanbul'daki kutlamalar Bakırköy Halk Pazarı’nda gerçekleştirilirken bazı örgütlerin
Taksim Meydanı’nda etkinlik gerçekleştirmek istemelerine polis ekipleri müdahale etti.
1 Mayıs 2016’da, Taksim Meydanı’na tüm giriş çıkışların durdurulduğu ve toplu ulaşım seferlerinin
engellendi ve sabah saatlerinden itibaren toplanmak isteyen her gruba müdahale eden polis ekipleri gün
boyu 231 kişiyi gözaltına aldı.
4 Mayıs 2016’da HDP İstanbul İl Örgütü’nün Tünel Meydanı’nda “İrademe, vekilime dokunma” sloganıyla
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
7 Mayıs 2016’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde Alevi inancına bağlı kişilerin yoğun olarak
yaşadığı Terolar bölgesinde yapılması planlanan mülteci kampına karşı düzenlenen eyleme müdahale
eden jandarma ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı.
8 Mayıs 2016’da Adana’da Gülbahçe Mahallesi’nde “İrademe, vekilime dokunma” sloganıyla düzenlenen
eyleme polis ekiplerinin gerçek mermili silahlarla müdahale etmesi sonucu 1 kişi kolundan vurularak
yaralandı.
10 Mayıs 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Bölümü'nde okuyan son sınıf
öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni sırasında, öğrencilerin attığı kimi sloganlardan rahatsız olan
polisler, baskın yaptıkları törendeki öğrencilerden 9'unu gözaltına aldı.
10 Mayıs 2016’da, Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yürüyüş Dergisi dağıttığı sırada gözaltına alınarak
çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik ve yurtdışı yasağı getirilerek, pasaportuna el konulan
Sinan Okur isimli işçinin başlattığı açlık grevine destek vermek isteyen gruba polis müdahale etti.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ta yapılan hava saldırısı sonucu yaşamını yitiren HPG'li Halit Sungur için
Mersin'de kurulan taziye çadırına polis müdahale etti. HPG'li Sungur'un babası Mehmet Sungur ile Ömer
Sungur ve Emin Sungur gözaltına aldı.
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11 Mayıs 2016’da, İzmir'de 15 Mayıs Vicdani Ret haftası dolayısıyla açılan "Savaş nerede" temalı fotoğraf
sergisine polis müdahale etti. Müdahale sonucu 9 genç gözaltına alındı, sergideki resimlere de el konuldu.
15 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde düzenlenen bir eyleme polisin
müdahale etmesi sonucu çıkan çatışma esnasında evinin balkonunda bulunan Pınar Gemsiz vurularak
ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pınar Gemsiz yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları Pınar Gemsiz’in
ölümüne neden olan silahın “S84” yazılı zırhlı araçtan ateşlendiğini ileri sürdü.
18 Mayıs 2016’da Diyarbakır Kitap Fuarı’nda yazarların afişlerini gerekçe göstererek Aram Yayınevi’nin
standına baskın düzenleyen polis ekipleri, yayınevi çalışanı Emine Özkeskin’i gözaltına aldı.
21 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Beşyol mevkiinde, Deniz Kocaman isimli yurttaş Valilik önünden geçtiği
sırada etrafı özel timler tarafından sarılarak gözaltına alındı. Yaşana gözaltına olayının görüntülemek
isteyen ve yerel bir sitede gazetecilik yapan Recep Demir de, polis tarafından darp edilerek gözaltına aldı.
22 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP, DBP, DTK ve HDK tarafından organize edilen "Darbeye karşı
demokratik halk buluşması" etkinliğine katılan kitleye polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede
bulundu.
23 Mayıs 2016’da İstanbul’da 1.’si düzenlenen Birleşmiş Milletler World Humanitarian Summit Zirvesi’ni
protesto etmek için Halaskârgazi Caddesi’nde toplanarak zirvenin düzenlendiği İstanbul Kongre
Merkezi’ne yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
23 Mayıs 2016’da “Darbeye karşı demokratik halk buluşması” sloganıyla Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde
yapılmak istenen mitinge gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri en az 30 kişiyi gözaltına aldı.
Müdahale nedeniyle en az 10 kişi de yaralandı.
25 Mayıs 2016’da İzmir’de, Ege Üniversitesi öğrencilerinin hem üniversite hem de fakülte girişlerindeki
turnikelerin kaldırılmasına yönelik yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri Öğrenci Kolektifleri üyesi
oldukları belirtilen 17 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
27 Mayıs 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde bir binaya “Suruç için adalet, herkes için adalet” yazılı
pankartı asarak eylem yapan 2 kişi gözaltına alındı.
29 Mayıs 2016’da HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kadıköy’de ve Sultanbeyli’de düzenlediği “Nusaybin’e ses
ver” eylemlerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
31 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, defnedilmek üzere ilçeye getirilen Şervan Zagros
kod isimli HPG militanı Rıdvan Özçakı’nın cenazesini karşılamak isteyen yurttaşlara askerler izin vermedi.
Bu karara itiraz eden Mehmet Garip Özçakı, Mehmet Salih Güven ve Ekrem Özçakan isimli yurttaşlar,
mahalleyi abluka altına alan askerler tarafından gözaltına alınarak, Demirci Jandarma Karakolu'na
götürüldü.
31 Mayıs 2016’da İzmir’in Konak İlçesi’nde “Berkin'in alamadığı ekmeği hırsıza yedirtmeyiz” yazılı pankart
açıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın kente gelmesini protesto
etmek isteyen Halkevleri üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
4 Haziran ve 5 Haziran 2016’da HDP'nin “Darbeye karşı demokratik halk buluşmaları” sloganıyla
Adana’da, İzmir’de, Diyarbakır’da ve İstanbul’da düzenlemek istediği mitingler ilgili valilik kararlarıyla
yasaklandı. İstanbul’da kararın ardından 5 Haziran 2016’da düzenlenmek istenen mitinge müdahale eden
polis ekipleri en az 50 kişiyi gözaltına aldı.
18 Haziran 2016’da, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Firuzağa Mahallesi'nde bulunan Velvet İndieground
Records adlı mekanda düzenlenen saldırıyı protesto eden kent savunucuları ve yurttaşlar, Cihangir
Firuzağa Meydan'ında bir araya geldi. "Katil Erdoğan" sloganları eşliğinde açıklama için bekleyen kitleye
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polis önce coplarla saldırdı. Çok sayıda kişiyi yerlerde sürükleyerek, darp eden polis ardından plastik
mermiler ile saldırdı.
19 Haziran 2016’da, Yasaklanan 7. Trans Onur Yürüyüşü için İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği önünde
bir araya gelenlere, ikinci kez saldıran polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Bu esnada haber takibi yapan
gazetecilerde polis tarafından hedef alındı. Gazeteci Ali Sinan Elmasçı da polisler tarafından gözaltına
alındı.
28 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, SGDF üyeleri tarafından 21 Kasım 2004 tarihinde
ilçede babası ile birlikte güvenlik güçleri tarafından infaz edilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz için basın
açıklaması yapıldı. Kaymaz’ın kardeşi Ali ve annesi Makbule Kaymaz’ın da katıldığı açıklamaya polis
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Ali ve annesi Makbule Kaymaz, SGDF üyeleri Beren Atıcı, Ümit
Tekin, Beritan Yeşilbaş ve Sait Sırdaş, darp edilerek gözaltına alındı.
30 Haziran 2016’da, Birleşik Devrimci Parti İzmir İl Örgütü'nün, yaşamını yitiren BÖG savaşçısı Eylem
Ataş için Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde düzenlediği anmaya yönelik gerçekleşen polis saldırısı sonucu 19
kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gece boyunca emniyette bekletilen parti üyeleri,
sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edilen 19 kişi, serbest bırakıldı.
30 Haziran 2016’da, DAİŞ çetelerinin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısını Mamak
Tekmezar Parkı'ndan Tuzluçayır Meydanı'na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen Halkevleri üyelerine
polis gaz ve tazyikli suyla saldırdı. Saldırı sırasında Halkevleri üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
30 Haziran 2016’da, Tunceli'de 30 Haziran 1996'da düzenlediği eylem sonucu yaşamını yitiren PKK'li
Zeynep Kınacı (Zilan) için Adana'da yürüyüş yapmak isteyen gençler, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu
Mahallesi Karasu Kavşağı'nda bir araya geldi. Gençlerin toplandığı alana gelen zırhlı araçlarla gelen polis,
yürüyüşe izin vermedi. Zırhlı araçlarla ara sokaklara giren polis, genç bir kadını yaka paça gözaltına aldı.
2 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, HDP, DBP, DTK ve KJA tarafından Lice ilçesinde başlatılan
askeri operasyonları protesto etmek amacıyla, DTK binası önünden Koşulu Parkı’na kadar yapılmak
istenen ve yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
2 Temmuz 2016’da, Van’ın Gürpınar ilçesinde, belediye binası önünde Licê'de yaşan katliam girişimini
protesto etmek için başlatılan nöbet eylemine polis saldırdı. Nöbet için toplanan halka biber gazı ve tazyikli
su ile saldıran polis havaya ateş açtı. Saldırı sırasında Nuri Arıcı ve Serdar Çelik isimli yurttaşlar gözaltına
aldı.
12 Temmuz 2016’da, Suruç Katliamı'nın yıldönümüne günler kalırken, Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) üyesi gençler, katliam dosyasında yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla
Beyoğlu'nda bulunan Ömer Hayyam Köprüsü'nde ard arda eylem yaptı. "Suruç için adalet, herkes için
adalet" sloganları atan gençlere bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından müdahale edildi. Yaka
paça darp edilen 4 genç gözaltına alındı. Yaşanan bu olaydan hemen sonra bu kez caddenin karşı
tarafında beliren yine SGDF üyesi 3 genç, ellerindeki "Suruç İçin Adalet" pankartını ikinci defa açtı. Bu
gençler de polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Polis
Karakolu'na götürülen gençlerin isimleri ise şunlar: Can K. (16). Onur Demir, Hatica Berfin Aksu, Şengül
Güneş Bali, Berfin Ayırkan, İdris Yıldız ve Serhat D.(16). Gözaltına alınan 7 SGDF’li gençten 5'i, Karaköy
Polis Karakolu'nda yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yaşları 18’den küçük olan C.K. ve S.D.
ise çocuk şubesine götürüldü.
28 Temmuz 2016’da, Van’ın Saray ilçesinde, 28 Temmuz 1943 tarihinde "sınırı ihlal ettikleri" gerekçesiyle
dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mustafa Muğlalının emriyle götürüldükleri Sefo Deresi'nde elleri
arkadan bağlanıp diz çöktürülerek infaz edilen 33 kişiyi anmak ve PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki
tecridi kınamak amacıyla yapılmak istenen basın açıklaması polislerce engellendi. HDP ve DBP ilçe
örgütleri tarafından katliamın gerçekleştiği Sefo Deresi’nde yapılmak istenen basın açıklamasını
engelleyen polis, halkı, “Erkekseniz bir daha gelin, yapın, slogan atın'' diyerek, tehdit etti.
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1 Ağustos 216 tarihinde Van ilinde, HDP, DBP ve KJA tarafından 'Darbelere hayır demokrasi hemen
şimdi' sloganıyla 2 Nisan Kavşağı'nda gerçekleştirilen miting alanında bulunan kitleye polis, gaz bombaları
ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
9 Ağustos 2016’da, İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde HDP İlçe Örgütü tarafından basın açıklaması
yapılmak istendiği sırada 5 kişi polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 5 partili ile
haber takibi yapan DİHA muhabiri Mesut Kaynar.
12 Ağustos 2016’da, Diyarbakır Lice Mehlê mezrası bölgesinde 30 Haziran'da çıkan çatışmada yaşamını
yitiren ve DNA testinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından alınan HPG'li Mervan Erdem'in
(Masîro) cenazesini defnedileceği mezarlığa kadar götüren belediyeye ait cenaze aracına polis el konuldu.
"HPG'li cenazesi taşındığı" gerekçesiyle araca el koyan polisler, sürücü Rıdvan Yıldırım'ı da gözaltında
aldı.
12 Ağustos 2016’da, DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan TEDİ işçilerinin
çalıştıkları fabrika önünde başlattıkları direnişe dönük polis saldırısı yaşandı. İşverenin talebi üzerine
fabrika önüne gelip direnişteki işçilerin etrafını saran polisler, direnişteki arkadaşlarından birine yönelik
tehditler üzerine fabrikaya girmek isteyen işçilere engel oldu.
13 Ağustos 2016’da, Soysal Haklar Derneği üyelerinin Taksim'de Soma katliamında hayatını kaybedenler
için yapmak istediği anma etkinliği polis engeline takıldı. Taksim Meydanı'nda darbeye karşı yapılan
"Demokrasi Mitingleri"ni hatırlatan SHD Başkanı Av. Can Atalay, "Demokrasi işleyiş, yöntem ve usulleri ile
bir bütündür, bölünemez" dedi.
18 Ağustos 2016’da Özgür Gündem Gazetesi’nin kapatılmasını protesto etmek için Eskişehir’de eylem
yapan HDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri, HDP İl Örgütü Eş Başkanı Ahmet Uluçelebi’nin de
olduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.
20 Ağustos 2016’da Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması talebiyle
KJA, DBP ve HDP öncülüğünde, Yılmaz Güney Sineması önünde başlatılan nöbet eylemine polis
müdahalede bulundu.
1 Eylül 2016’da Hakkari ili Çukurca ilçesinde, HDP İlçe Örgütü tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü
etkinlikleri kapsamında baskın açıklaması yapmak üzere bir araya kitleye polis, tazyikli su ve gaz
bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale üzerine kitlenin sığındığı HDP binasına, polis bu kez baskın
düzenledi. İlçe binasın camlarını ve kapılarını polis tarafından kırılırken, HDP İlçe Eşbaşkanı İmadettin
Derin ve DBP İlçe Eş Başkanı Garibe Çetin'in de aralarında bulunduğu 10 kişi, polis tarafından darp
edilerek gözaltına alındı.
5 Eylül 2016’da PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek ve sağlığından haberdar olmak talebiyle
Diyarbakır’da başlatılan açlık grevi eylemine destek amacıyla Ankara’da yapılmak istenen yürüyüşe
müdahale eden polis ekipleri en az 8 kişiyi gözaltına aldı.
9 Eylül 2016’da Antalya’da avukatların gözaltına alınmasını protesto etmek için İzmir Adliyesi önünde
eylem yapan avukatlara müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı.
9 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, kamuda görevli 11 bin 285 öğretmenin görevden
uzaklaştırılmasına tepki göstermek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapmak isteyen
Eğitim Sen üyelerine yönelik polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
11 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, DBP’li belediye yönetimine kayyım atanması
üzerine protesto amacıyla belediyesi binasında önünde yapılmak basın açıklaması yapmak isteyen ve
Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanına doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 200 kişiye polis, gaz bombaları ve tazyikli
su ile müdahalede bulundu.
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11 Eylül 2016 tarihinde Batman ilinde, DBP’li il ve ilçe belediyelerinin yönetimine kayyım atanması üzerine
protesto amacıyla yüzlerce kişi tarafından gerçekleştirilen gürültü eylemine polis, gaz bombaları, tazyikli
su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
19 Eylül 2016’da Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan öğretmenleri için
Diyarbakır’da eylem yapan öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 30 öğrenciyi gözaltına aldı. Aynı
gerekçeyle 9 Eylül 2016’da yapılan eyleme yapılan müdahale sonucu ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.
20 Eylül 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde, kamuda görevli 11 bin 285 öğretmenin görevden
uzaklaştırılmasına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirilen oturma eylemine polis, gaz bombaları ile
müdahalede bulundu.
24 Eylül 2016’da Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan öğretmenleri için
Diyarbakır’da yapılan eyleme müdahale edin güvenlik güçleri 17 kişiyi gözaltına aldı.
1 Ekim 2016’da, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde 10 Ekim katliamına ilişkin stant açan Kaldıraç üyesi Okan
Okay, Betül Koca isimli iki kişi, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Açılan standı ise
parçalayıp afişleri yırtan polisler, çevredekileri de tehdit etti. Polisler yapılan bu müdahaleyi çekmeye
çalışan gazetecileri de "çekin lan çekin, sıra size de gelecek" diyerek tehdit etti.
1 Ekim 2016’da, Adana’da Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi üzerinde bir
araya gençler DBP’li belediyelere kayyım atamalarını protesto etti. Cadde üzerinde yürüyüşe geçen
gençlere polis gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahale etti.
3 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Örgütü'nün “İrademe dokunma”
sloganıyla kayyımlara ilişkin Büyükşehir Belediyesi önünde yapacağı açıklamaya polisler OHAL’i gerekçe
göstererek izin vermedi. Açıklamaya katılmak için belediye önünde bir araya gelen çok sayıda yurttaş polis
engelini alkışlarla protesto etti.
6 Ekim 2016’da, Batman’da 22 Mayıs'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ, HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, DTK Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Leyla Güven, HDK
Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü'nün de katılımıyla düzenlenen ve sonrasında polisin müdahale etiği mitingle
ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mitingi organize ettikleri
ve mitinge katıldıkları gerekçesiyle HDP İl eşbaşkanları İkram İrgi ve Fatma Kapalıgöz ile HDP yöneticileri
Şükriye Adsız, Osman Bozkurtaca, Ceylan Tüzün, Hüseyin Akman, Aysel Güven, Abdullah Sayar, Şevda
Akyol Sarıpınar, Mazlum Yaman, Ceyhan Ağduk, Mahir Bekleviş, Abdulcelil İmret ve Merkez İlçe eski
eşbaşkanı Abdullah Yıldız ifadeye çağrıldı.
9 Ekim 2016’da, Ankara katliamında yaşamını yitirenleri birinci yılında anmak üzere Bursa Demokrasi
Güçleri'nin çağrısıyla Bursa Setbaşı'nda bir araya gelen ve aralarında HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin
Adıyaman'ın da bulunduğu onlarca kişiye, polis saldırdı. Saldırıda 36 kişi, darp edilerek ters kelepçe ile
gözaltına alındı. Saldırı esnasında bazı yurttaşlar ise, vücudunun çeşitli yerinden ağır yaralandı. Gözaltına
alınanlardan isimleri öğrenilenler şu şekilde: Ahmet Keskin, Dilek Gültekin, Şaban Özdemir, Günay Pank,
Nadiye Gürbüz, Beritan Koç, Av. Arzu Sertan, Atakan Erdağı, Öznur Koyuncular Keskin, Deniz Top, Avk.
Umut Beyaz, Zafer Algül, Ahmet Aktaş, Hülya Elçi Ünsal, Aysel Ulaş, Uğur Kurt, Çağatay Taşlı, Halit
Alidağ, Kemal Uşak, Çağatay Burak, Abdülaziz Özgüneş, Mehmet Aydoğan, Ozan (Soyadı öğrenilemedi),
Kenan Ocak, Umut Göl, Koray Aslantaş, Tarık Şenocak, Birol Göçmen, Yasin Yıldız, Gürkan Çelik,
Serbülent Ünsal, Ali Dağ, Murat Koçak, İlker Ermiş.
9 Ekim 2016’da, Adana'da 9 Ekim uluslararası komployu protesto eden gençlere müdahale eden polis, 15
yaşındaki Ömer Önen isimli çocuğu ağır yaraladı.
10 Ekim 2016’da, İÜ Edebiyat Fakültesi'nde yapılan 10 Ekim Ankara Katliamı protestosuna polis
müdahale etti, müdahale sonucu en az 15 öğrenci gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan
isimleri tespit edilenler: Yusuf Zihni Alan, Deniz Avcı ve Taha Şamcı. İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) merkez
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kampüste Ankara katliamını anmak isteyen öğrencilere polis ikinci (13.30 civarında) kez saldırdı. Polis
saldırısı sonucu bu kezde en az 30 öğrenci gözaltına alındı.
10 Ekim 2016’da, Ankara Garı önünde düzenlemek isteyen anma etkinliğine yönelik polis saldırısında
Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Başkanı Alişan Şahin ile birlikte avukat Gülşen Uzuner, Didem
Ünsal, Hülya Yıldırım ve Onur Yaylacı darp edilerek gözaltına alındı.
10 Ekim 2016’da Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını asfalt yollarla birbirine bağlayacak 2 bin 600
kilometre uzunluğundaki “Yeşil Yol Projesi” için Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nin Yukarı Kavrun Yaylası’nda
yeniden başlatılan çalışmalara tepki göstererek iş makinelerinin çalışmasını engelleyen köylülere saldıran
jandarma ekipleri 11 köylüyü gözaltına aldı.
16 Ekim 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) kampus alanı içerisindeki Kredi Yurtlar
Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, başta yemek fiyatları olmak üzere yurtlardaki
problemleri protesto etmek için gece saat 23.00 sıralarında merkezi yemekhane önünde toplandı.
"Yönetim istifa" sloganı atan öğrencilere polis saldırdı. Polis saldırısının ardından 2 öğrenci gözaltına
alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Ekim 2016’da, Minbic'te, 11 Ekim günü 6 arkadaşıyla birlikte yaşamını yitiren YPG'li Şakir Korkmaz
(Serhat Garzan) için ailesinin yaşadığı Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevketsümer Mahallesi'nde taziye
çadırı kuruldu. Taziye çadırının kurulması sonrası akrep tipi iki zırhlı araçla mahalleye gelen polisler,
ortada hiçbir neden yokken taziyeye katılanların bulunduğu çadıra gaz bombaları attı. Atılan biber
gazlarından kaynaklı YPG'li Korkmaz'ın babası İhsan Korkmaz ile teyzesi Şoreş Aşır yaralandı. Karnına
ve ayağına isabet eden gaz bombalarıyla yaralanan teyze Şoreş Aşır’a yakınları müdahale ederken, baba
Korkmaz hastaneye kaldırıldı.
17 Ekim 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi'nde işkenceye maruz kaldığı için açlık grevine başlayan 17
yaşındaki Hakan İnci'nin ağabeyi Ulaş İnci, kardeşinin talepleri karşılanıncaya kadar bir grup DEV-GENÇ
üyesi ile birlikte süresiz dönüşümlü açlık grevine girdi. Açlık grevini başlatan kitle çadır kurmak isterken,
polis saldırısıyla karşılaştı. Çadır kurmalarına izin vermeyen polis, gençlere plastik mermi ve gaz
fişekleriyle saldırdı. Müdahale esnasında polis, açlık grevi eylemcilere, "Burayı da bir ay içerisinde Gazi
gibi yapacağız" şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.
22 Ekim 2016’da, Siirt’in Mawa Dağı kırsalında 18 Ekim'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren YJA-Star
gerillası Şerife Ergün için Diyarbakır’ın Yeniköy Mezarlığı'nda yapılmak istenen cenaze törenine polis
saldırısı sonucu Ergün'ün posterini taşıdıkları gerekçesiyle 17 yaşındaki Merve Ergün ile Ergün'ün
kardeşleri Recep ve Süleyman Ergün gözaltına alındı.
24 Ekim 2016’da, YPG'li Hüseyin Turan için Mersin’in Akdeniz İlçesinde bulunan evinde kurulan taziyeye
polis biber gazlarıyla saldırdı. Gazdan etkilenen 5 kişi ambülânslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında
taziye evinin üst katında bulunan bağlama, gitar, saz gibi kültürel eğitimlerin verildiği kattaki insanlarda
etkilenirken, bina da onlarca çocuğun da olduğu öğrenildi.
25 Ekim 2016’da, Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde 16 Ekim Pazar günü yapılan hava bombardımanında
yaşamını yitiren HPG ve YJA-Star üyesi 14 gerilladan biri olan Sultan Göktürk'ün (Jin Şirvan) cenaze
töreni ve taziye çadırı açmasını polis engelledi.
25 Ekim 2016’da, İzmir'de 3 lise öğrencisi “Proje okul” uygulamasını protesto etmek için Konak
Meydanı'nda bulunan Tarihi Saat Kulesi önüne gelip pankart açtı. “Proje okullara ve imam hatip
dayatmasına itirazım var” yazılı pankart taşıyan 3 öğrenci, bir süre sonra polisler tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da, Bursa'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat
Anlı'nın gözaltına alınması ve belediye binasının işgal edilmesini protesto ettiği sırda gözaltına alınan 10
kişi serbest bırakıldı. Arabayatağı Pazar Meydan'ında polis saldırısında gözaltına alınan, HDP PM üyeleri
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Metin Kılıç ve Nadiye Gürbüz, Nadir Kırlılar, Çiçek Çelebioğlu, Nadir Özer, Layık Hanazay, Mehmet Sabri
Gül ve Dilek Dinçer Emniyet ifadelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
26 Ekim 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki eylemde 10 larca kere yapılan polis
müdahalesi sonrası KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat Ata'nın içinde bulunduğu bir grup gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Fırat Anlı ile Gültan Kışanak'ın TEM Şube
polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından ablukaya alınan belediye binası önünde sabah
saatlerinden itibaren bir araya gelmeye başlayan halka, polis müdahale etti. Polisin saldırıya hazırlanması
üzerine HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Besime Konca ve Ayşe Acar Başaran TOMA'nın önüne geçti.
Kalkan ve copları ile vekillerin üzerine yürüyen polisler, Uca, Konca ve Başaran'ı darp etti. Uca cop
darbeleri nedeniyle fenalık geçirdi. Müdahaleler esnasında gözaltına almalar da yaşanırken, belediyenin
arka sokaklarında toplanan kitlenin arasına giren Nissan marka, siyah renk ve sivil plakalı 4 arazi
aracından inen yüzleri maskeli polis, kitleden bir kaç kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Polisin götürmek
istediği 2 genç kaçarken, polis arkalarından ateş açtı. Kovalamacanın ardından yakalanan ve isimleri
öğrenilemeyen 2 genç, darp edilerek araca bindirildi. Polise engel olmak isteyen HDP milletvekilleri Çağlar
Demirel, Besime Konca, Leyla Birlik, Dirayet Taşdemir, Selma Irmak ve Ferhat Encu'nun etrafını saran
polis, vekilleri de darp etti. Kalkan ve coplarla vekillere saldıran polislerin başındaki amirin, bir ara
"Vekilleri de gözaltına alın" demesi dikkat çekti. Buradaki müdahale sırasında da 10 kadar yurttaş da
gözaltına alındı. Gün boyunca süren polis müdahalesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Zülküf Karatekin, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Kemal Buluş, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı
Harun Vural, Belediye Meclis Üyesi Nadir Bingöl, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şefi Fikret Fidan,
Su Kaçak Kontrol Şube Müdürü Nejat Akyüz, Amed Büyükşehir Belediyesi çalışanları Sultan Şafak, Fırat
Düzgün, Hafnaz Sadak, Ahmet Balda, Gülistan Ensarioğlu, Rıfat Roni, Nurettin Bolkan, Hacı Çetin,
Halime Narınç, İskender Demir ve soyadı öğrenilemeyen Gülseren gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan M.N.A. ve B.B.; “25 Ekim günü İstanbul Üniversitesi
önünde uzaklaştırmalara karşı yaptığımız eylem esnasında gözaltına alındık. Beyazıt karakolu önüne
gelince güvenlik şubeden başka bir ekip sağlık kontrolü için bizi aldı, araçta yüzümüze, kafamıza vurup
küfür ve hakaret ettiler. Ölüm tehdidi dahil fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Sağlık kontrolü sonrası
tekme tokat ve tacize cinsiyetçi küfürlere hakaretlere maruz kaldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
27 Ekim 2016’da, Malatya'da Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen
HDP ve DBP'li gruba polis engel oldu.
28 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde insan tacirleri tarafından Avrupa’ya gönderilmek vaadiyle
ellerindeki tüm paraları alınan ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu 60’ı çocuk 100’ü aşkın
mülteci yolu trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Çoğunluğu Paksitanlı olan mülteciler akşam saatlerine doğru
Sanayi Sitesi mevkinde Bazîd-Agirî Karayolu’nu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ise mültecilere
saldırdı. Darp edilen mülteciler gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
29 Ekim 2016’da, İstanbul Sokak Tiyatrosu Festivali kapsamında, "Oyun Sokakta" etkinliği Avcılar
Meydanında gerçekleştirilmek istendi. Polis OHAL kanunlarını gerekçe göstererek hem oyunu engelledi
hem de sanatçıları darp etti.
30 Ekim 2016’da, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba polis
müdahale etti. Müdahalede HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Darıca İlçe eş başkanları Ayten Y.
ve Hasan G., HDP Gebze ilçe eş başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca ilçe teşkilatı yöneticisi
Hikmet K., HDP Gebze İlçe teşkilatı yöneticisi Mehmet Y., partililer Ömer U., Burhan Ö., Enes A., Mehmet
Selim A., S.Y., Abdullah D., Vedat E., Hasan Z., Emrah C., Zelal S., Engin G. ve Ersel T. Gözaltına alındı.
31 Ekim 2016’da Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, KHK
ile başlatılan ihraç kararlarının protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen sağlık
çalışanlarına polis, cop ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

255

1 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurettin Bakan, şu beyanlarda bulundu:
“26.10.2016’da belediye eşbaşkanlarının gözaltına alınmasından dolayı Büyük Belediyesi önüne gittim.
Orada önce Toma bize su sıktı. Daha sonra polisler müdahale etti. Beni gözaltına almaya çalışan polis,
sağ kolumu arkaya doğru büktü ve vücuduma copla vurdu. Kolumun kırıldığını düşündüm. Bunu yapan
polisi hatırlamıyorum. Ancak görüntüler sosyal medyaya düştü. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye
götürüldüm. Oradaki doktor beni kelepçeli bir şekilde yanımda polis varken baktı. Doğru dürüst muayene
edilmedim. Kolumu söylediğim halde film bile çekilmedi. Herhangi bir tedavi yapılmadı. Oradaki doktor
rapora ne yazdı bilmiyorum. Karakola götürüldük. 27.10.2016’da Dicle üniversitesine götürüldüm, orada
film çekildi ancak herhangi bir tedavi yapılmadı. Tekrar karakola götürüldüm. 28.10.2016 3 kez hastaneye
götürüldüm. Film çekildi. Sağ kolumda “çıkık ve çatlak” olduğunu söyledi. Kolum alçıya alındı. Başka bir
tedavi yapılmadı ve karakola döndük. Bu sabahta serbest bırakıldım. Polis tarafından işkenceye uğradım.
Bunu hastanede raporlaştırılmadığını düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
1 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevzat Reşitoğlu, şu beyanlarda bulundu:
“26.10.2016’da Diyarbakır Büyükşehir belediyesi eş başkanlannın gözaltına alınmasını protesto etmek için
belediyenin önündeydim. Polisler müdahale etti. İki polis beni gözaltına almaya çalışırken darp etti. Ellerim
arkadan ters kelepçelendi. Beni o şekilde yere yatırdılar. Sol ayağımda platin olduğunu söyledim. Bunun
üzerine polislerden biri sol ayağıma bastı. Bu şekilde gözaltına alındım. Önce Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesine götürüldüm. Oradaki doktor bizi kelepçeli muayene etmek istedi. Biz tepki gösterdik,
kelepçeleri çıkardı. Ancak sadece kelepçeden dolayı elimdeki şişliği yazdı. Doktor ayağım için ne film çekti
ne de herhangi bir tedavi yaptı. o şekilde karakola götürüldüm. Ertesi gün ağrım artınca ben ve eli kırılmış
olan Nurettin Bakan ile ambulansla hastaneye götürüldük. Orada beni ayağımın filmi çekildi. Doku
zedelenmesi ve çatlak olduğunu söylendi. Ayağım alçıya alındı. Doktor ilaçta yazdı ancak gözaltı boyunca
ilaçlarımız verilmedi. Dicle üniversitesinden tekrar karakola götürüldüm. Ve dün akşam serbest bırakıldım.
Polis tarafından işkenceye uğradım. Bunu hastanede raporlaştırılmadığını düşünüyorum. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Kasım 2016’da, Ankara'da HDP ile meslek örgütlerinin ve sendikaların yapacağı açıklama öncesinde
Yüksel Caddesi abluka altına alındı. Polis, toplananlara gaz bombalarıyla saldırdı. En az 10 kişi gözaltına
alınırken, kurum temsilcileri darp edildi.
4 Kasım 2016’da, Antalya'da HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto
etmek isteyen kitleye yönelik polis saldırısında aralarında İl eşbaşkanları İhsan Nergis ve Songül Şarklı'nın
bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, İstanbul Esenyurt’ta toplanan bir grup HDP’li vekillerin gözaltına alınmasını protesto
etmek istedi. Polis gruba izin vermeyerek plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.
Saldırıda başına gaz kapsülü gelen ilçe yöneticisi Hasan Teymur Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi
altına alındı.
4 Kasım 2016’da, İstanbul HDP Kadıköy İlçe Örgütü'nün Halitağa Caddesi'ndeki eylemine polis saldırdı.
Polis, kitleye silah çekerken, cadde halkın girişine kapatıldı, dükkanların kepenkleri zorla indirildi.
4 Kasım 2016’da, Aydın’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Didim ilçe örgütü ilçe binasında HDP
Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP’li 10 milletvekillinin gözaltına alınmasını
protesto için ilçe binası içinde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. İlçe binasını etrafını saran
polisler basın açıklamasını engellemek istedi. İçeride bulunan HDP’lilerin tepki vermesi üzerine polisler
ilçe binasını basarak bina içinde bulunan yaklaşık 40 HDP’liyi gözaltına aldı.
4 Kasım 2016’da, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sorgulandığı Diyarbakır Adliyesi önünde
bekleyen gruba da polisler müdahale etti. Aralarında DBP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel’in de olduğu 10’a
yakın kişi darp edilerek gözaltına alındı. Darp edildiği için yaralanan Tuncel, hastaneye kaldırıldı. Oradaki
işlemler bittikten sonra emniyete götürüldü.
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4 Kasım 2016’da, Siirt’te HDP il başkanlığı binası önünde toplanan ve aralarında DBP’li Belediye Başkanı
Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu partililer, gözaltına alınan milletvekilleri ile ilgili basın açıklaması yapmak
istedi. İzinsiz olduğu gerekçesiyle Bakırhan ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Öte yandan Siirt kent merkezinde, esnaftan kepenk kapatmasını istediği öne sürülen 6 kişi, polis
tarafından gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve
Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması düzenlemek istedikleri basın açıklamasına polis saldırması sonucu
58 yurttaş gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, İstanbul’da Devrimci Parti üyeleri, HDP'ye yapılan operasyon ve tutuklamalara karşı
Başbakanlık Ofisi önüne yürümek istedi. 5 genç dövülüp yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
4 Kasım 2016 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan M.G.; “1 Kasım günü saat 13.00’te 1 aylık
uzaklaştırma cezası alan arkadaşımız Buse Bayram için İ.Ü ana kapısı önünde basın açıklamasın
yapacaktık. Açıklama başlamadan darp edilerek gözaltına alındık. Yerlerde sürüklediler ters kelepçe, araç
içinde sürekli darp edildik, polisler tarafından ölümle tehdit edildik.” Dedi. (İHD İstanbul)
5 Kasım 2016’da HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde
eylem yapmak isteyen gruba saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişinin gözaltında işkence
gördüğü, Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun omurgasının kırılması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve
burada sedyeye kelepçelenerek tedavi edildiği öğrenildi.
5 Kasım 2016’da, HDP'li vekillerin tutuklanması Siirt’te protesto edildi. HDP ve DBP il örgütleri çağrısıyla
yapılan eyleme polis müdahale etti. Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5 Kasım 2016’da, Antalya'da Kepez HDP ilçe binası önünde de halk milletvekillerinin tutuklanmasına karşı
oturma eylemi yaptı. Oturma eylemine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
5 Kasım 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde Fahrettinpaşa Mahallesi'nde HDP Eş Genel Başkanlarının da
olduğu 9 vekilin tutuklanması ve partiye dönük saldırıları protesto eden kitleye polis müdahale etti. Polisin
müdahalesine karşılık veren gençler ile polis arasında çatışma çıktı. Polisin gerçek mermiler ve biber gazlı
müdahalesine gençler ise, kurdukları barikatların arkasında Molotof kokteylleri ile karşılık veridi. Gençler
polisin mahalleye girişini engellerken, çatışmada 2 polis yaralandı.
5 Kasım 2016’da, Antalya'da HDP milletvekillerinin tutuklanması ile Antalya Valiliği tarafından OHAL
gerekçesi ile eylem ve etkinliklerin yasaklanması Devrimci Parti üyeleri tarafından protesto edilmek istedi.
"Faşizme boyun Eğmeyeceğiz" sloganları atan partililere polisin saldırması üzerine 7 Devrimci Parti üyesi
Hükümet Konağı önünde gözaltına alındı.
5 Kasım 2016’da, Adana'nın Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan İlçelerine bağlı Dağlıoğlu, Fırat, Gülbahçe,
Küçükdikili, Barbaros, Anadolu, Belediyeevleri ve Yersuat mahallelerinde bir araya gelen gençler, HDP Eş
Genel Başkanlarının da olduğu 9 vekilin tutuklanması ve partiye dönük saldırıları protesto etmek amacıyla
eylem yapıldı. Güvenlik güçleri gençlere gaz bombası, ses bombası ve gerçek mermilerle saldırırken,
gençler ise polise taş, molotofkokteylleri ile karşı verdi.
5 Kasım 2016’da, Tunceli’de, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanları ve milletvekillerinin
tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Özgürlük Meydanı’nda ateş yakarak yolu kapatan gençlere polis
TOMA ile saldırdı. TOMA’ya karşılık veren gençlerle polis arasında çatışma yaşandı.
5 Kasım 2016’da, Adana'nın 3 farklı ilçesinde alanlara çıkıp gösteri yapan gençlere saldıran polis, ismi
öğrenilemeyen bir genci ayağından vurarak, yaraladı.
5 Kasım 2016’da, Mersin'in Akdeniz ilçesi Şevket Sümer, Yenipazar, Cumapazarı ve Güneş mahallerinde
HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto
257

etti. Protesto eden gençlere polis ses bombası ve gerçek mermilerle rastgele ateş etti. Halka evlerinizden
çıkmayın anonsu yapan polis, penceresi açık olan yurttaşlara da hakaret ettiği öğrenildi.
5 Kasım 2016’da Batman ili Bağlar Mahallesi'nde, HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin
tutuklanmasını protesto eden kitleye polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
6 Kasım 2016’da, İzmir'de gece saatlerinde Kadifekale, Çimentepe, Göksu, Gediz, Yamanlar ve
Limontepe semtlerinde alanlara çıkan gençler, HDP Eş Genel Başkanları ve bazı milletvekillerinin
tutuklanmasını protesto etti. Olay yerine gelen polis, gençlere gaz bombaları ve plastik mermilerle
müdahale etti.
6 Kasım 2016’da, Aydın'da da Efeler ilçesinin Ovaeymir Mahallesi'nde gençler, yol kapatma eylemi
gerçekleştirdi. Sokak aralarında toplanan gençler, birçok caddede lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.
Slogan atarak tepkilerini dile getiren gençlerle olay yerine gelen polisler gençlere gaz ve plastik mermilerle
müdahale etti. Daha sonra bazı evlere baskın düzenleyen polis, 7 çocuğu gözaltına aldı.
6 Kasım 2016’da, Antalya’da HDP eşbaşkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen
binlerce kişiye polis, gaz bombaları ve coplarla saldırdı.
6 Kasım 2016’da, İstanbul Kadıköy İskele Meydanı’nda HDP-HDK Kadın Meclisleri öncülüğünde, HDP’li
vekillerinin hukuksuz bir şekilde tutuklanmasını protesto eden kadın örgütlerine polisler, plastik mermi
sıkıp, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
6 Kasım 2016’da, İstanbul'un İkitelli semtinde HDP'ye yönelik saldırıları protesto eden göstericilere polisin
ateş açması sonucu bir kişinin yaralandığı bildirildi.
9 Kasım 2016’da, Van'ın Edremit İlçesine bağlı Şabaniye Mahallesinde akşam saatlerinde HDP
milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden gruba polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Umut
Gürkan ve elinden vurulan Erhan Sönmez (16) tedavi için hastaneye yatırıldı.
10 Kasım 2016’da, Ankara’da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) üyelerinin öğlen saatlerinde
675 sayılı KHK ile ihraç edilen üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirmek istediği eyleme emniyet güçleri izin
vermedi. Çevik kuvvet polisleri SES genel merkezinin etrafını abluka altına aldı. Yürümek isteyen gruba
biber gazlı saldırı gerçekleştirerek herkesi zorla bina içine hapsetti. Yaşanan saldırı sırasında Eş Genel
Başkanlar Gönül Erden, İbrahim Kara, MYK üyeleri Şinasi Dursun, Fikret Çalağan, Şanlıurfa Şube üyesi
Faruk Mızrak ve Ankara Şube üyesi Hilal Karahancı darp edilerek gözaltına alındı.
12 Kasım 2016’da, Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınması üzerine Ankara’da geçtiğimiz
günlerde oturma eylemi başlatınca yanındakilerle birlikte daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan
akademisyen Nuriye Gülmen, bugün yeniden gözaltına alındı. Eylemini sürdürdüğü Yüksel Caddesi’ne
gelen Gülmen, bir süre sonra yanına gelen polislerce gözaltına alındı. Gülmen ile birlikte yanında bulunan
ismi öğrenilemeyen bir kişi de gözaltına alındı. Polislerin, Gülmen ve yanındaki kişiyi darp ederek
gözaltına aldıkları sırada “Atacaksın içeriye çıkartmayacaksın” şeklinde sözler sarf etmesi dikkat çekti.
Gülmen 13 Kasım günü eylemine devam etmek etmek için geldiği Yüksel caddesinde yeniden darp
edilerek gözaltına alındı. (Nuriye Gülmen çeşitli tarihlerde 12 kere gözaltına alındı)
13 Kasım 2016’da, HDP İstanbul İl Örgütü’nün, ‘İrademize sahip çıkıyoruz’ şiarıyla Şişli Camii önünde
yaptığı basın açıklamasına polis saldırdı. Saldırıda gazeteciler Ali Açar ve Metin Yoksu polisler tarafından
darp edildi.
14 Kasım 2016’da, Altındağ Halim Şaşmaz Ortaokulu’nda ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın
eylemine destek olmak isteyen Eğitim Sen üyelerine polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu Eğitim
Sen Şube Başkanı Sultan Saygılı ve ESM Şube Başkanı Murat Çeşme ile Saniye Erenler Öztürk, Ömer
Faruk Kök, Gizem Erkan, Hüseyin Saygılı, Acun Karadağ darp edilerek gözaltına alındı.
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14 Kasım 2016’da, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın atanmasına tepki
gösteren grup ile polis arasında arbede çıktı. İki öğrenci darp edilerek gözaltına alınmak istendi. Öğretim
üyelerinin girişimleri sonucu öğrenciler serbest bırakıldı.
16 Kasım 2016’da, Gece geç saatlerde polis tarafından Okmeydanı'nda bulunan Dayanışma Evi'ne
yapılan polis baskınını protesto etmek isteyen halka polis gaz bombası ile saldırdı. Okmeydanı'nda
bulunan Dayanışma Evi'ne gece geç saatlerde polis tarafından baskın düzenlenip eşyaları ise tahrip
edilmişti. Dayanışma Evi gönüllü çalışanları ve Okmeydanı Mahallesi sakinleri tarafından baskının
yapılması basın açıklaması ile protesto edilmek istendi.
17 Kasım 2016’da, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya'nın gözaltına alınmasını protesto
etmek amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan halka polis tazyikli su ve biber gazıyla
saldırdı.
20 Kasım 2016’da, Antalya'da çocuk istismarıyla ilgili eylem yapan grubun el ele tutuşarak insan zinciri
oluşturup Konyaaltı varyantına kadar yürümesine polis izin vermedi. Gruptaki CHP Antalya Milletvekili
Niyazi Nefi Kara, çıkan arbede sırasında bir polisin kendisine yumruk atmaya çalıştığını iddia etti.
24 Kasım 2016’da, 'Proje okul' statüsüne alınan okulların mezunları ve velileri “Projeniz değiliz” diyerek,
15 günde topladıkları 20 bin imzayı Milli Eğitim Bakanlığı'na sunmaya İzmir’den Ankara’ya geldi, Milli
Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmasına izin vermeyen polisler biber gazı ile saldırdı.
30 Kasım 2016’da Adana’da ki yurt yangınını protesto eden gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına
aldı.
10 Aralık 2016’da Dünya İnsan Hakları Gününde tutuklu gazetecilerle dayanışmak amacıyla Silivri
Cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen gazeteci emek ve meslek örgütleri ile aileler jandarma
tarafından engellendi.
14 Aralık 2016’da Ankara’da KESK’e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)
üyeleri, KHK ile ihraçlarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklamak istedi. Polisin
izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede sonrasında sendika üyesi Ömer Kök, Murat Çeşme, Volkan
Yaramış ve Özkan Boğan darp edilerek gözaltına alındı.
19 Aralık 2016’da, Adanada gözaltına alınan aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanıları ile Av. Tugay Bek’in
de olduğu 10 kişi tutukla talebiyle mahkemeye sevk edildi. 10 kişinin sorgu hâkimliğinde işlemleri devam
ederken adliye önünde bekleyen ailelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında birçok kişi darp
edilirken, polis hamile bir kadının karnına yumruk attığı görüldü.
23 Aralık 2016’da, Kamuda ihraçlara karşı Dün İstanbul Kartal Meydanı'nda "İşimi, ekmeğini geri
istiyorum" şiarıyla bir araya gelerek Ankara'ya doğru yola çıkan Kamu Emekçileri Sendikası
Konfederasyonu (KESK) üyeleri, dün akşam saatlerinde Eğitim Sen Kocaeli Şubesi önünde toplandı.
Ancak burada da polis engeline takılan KESK'lilere kalkanlarla müdahale edildi. Polisin kalkanlarla
KESK'lilerin üzerine yürüyüp darp etmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Bu sırada KESK Eş
Genel Başkanı Lami Özgen de, polis tarafından darp edildi.
24 Aralık 2016’da, Halkevleri üyesi kadınlar, DAİŞ'in iki askeri yakarak öldürmesini Galatasaray
Meydanı'nda protesto etmek istedi. “Ölüme karşı yaşam, savaşa karşı barış” yazılı pankart açan
kadınların eylemine polis izin vermedi. Polis, 18 kadını darp ederek gözaltına aldı.
27 Aralık 2016’da, İki askerin DAİŞ tarafından yakılarak öldürülmesini protesto ettikleri için gözaltına
alınan 26 kişi serbest bırakıldı. Halkevleri üyesi 18 kadın, DAİŞ'in iki askeri yakarak öldürmesini 18
Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda “Ölüme karşı yaşam, savaşa karşı barış” yazılı pankart açarak protesto
ettikleri için darp edilerek gözaltına alınmıştı. 19 Aralık günü aynı yerde Hükümetin iç ve dış politikalarını
protesto etmek için açıklama yapmak isteyen 6 Halkevci kadın ve o sırada polislere tepki gösteren iki kişi
daha gözaltına alınmıştı.
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12.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar
15 Mart 2016’da, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, Ankara'da meydana gelen patlamayı ve patlamadan
sorumlu olarak gördükleri hükümeti protesto etmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrencilere Özel
Güvenlik Birimi ve polis saldırdı. Saldırıya uğrayan 7 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı
sırasında bir polis bir genci, "Sen artık çok oluyorsun" şeklinde tehdit ederek, ayrı bir araca götürdü. Polis
araç içinde darp ettiği gencin kafasına silah dayadığı görüldü.
18 Mart 2016’da, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen Muş Demokratik Öğrenci
Derneği (MED-DER) üyesi öğrencilere özel güvenlik görevlileri saldırdı. Merkez Kampüs'te bulunan
kütüphane önünde bir araya gelen öğrenciler, kutlama yapmaya hazırlanırken alanı ablukaya alan
güvenlik görevlileri öğrencilere saldırarak, kutlama yapılmasını engelledi. Öte yandan sabah saatlerinden
itibaren kampusu ablukaya alan özel harekat polisleri ise okuldan çıkan Vedat Güner isimli öğrenciyi
gözaltına aldı.
2 Nisan 2016’da, İzmir Gaziemir fuarında çalışan 5 Kürt işçinin sayıları 30 ile 40 arasında değişen özel
güvenlik görevlileri tarafından linç edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Gaziemir'deki mermer fuarında
sigortasız olarak çalışan ve taşımacılık işi yapan Kürt işçiler Murat Uluğ, İbrahim Uluğ, Ömer Demirtaş,
Yusuf Uluğ ve Yadigar Balkaya işyeri güvenlikleri tarafından gerekçesiz olarak feci şekilde darp edildi.
Akşam saat 20.30 sıralarındaki vardiya bitiminde işten çıkan işçilere jop ve kelepçelerle saldıran yaklaşık
30-40 kişilik özel güvenlik grubu Kürt işçileri linç etti. Aldıkları darbeler sonucu kaburgaları zedelenen
işçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar açılırken, güvenliklerin darp esnasında Kürt işçilere ırkçı
küfürler ve hakaretler savurdukları da öğrenildi. İşverenlerin olayın yaşandığı yere gelmesiyle güvenlikler
işçileri darp etmeyi bırakırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise Kürt işçileri gözaltına almaya çalıştı. Yine
polis, olayın üzerine örtmek amacıyla "İki tarafta şikayetçi olmasın bu olay kapansın" şeklinde sözler sarf
ettiği iddia edildi.
20 Ekim 2016’da, İstanbul Şişli’de bulunan Çağlayan Adliyesi’ne çantalarını aratmadan girmek isteyen
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi bir grup avukat, polis ve özel güvenlikçilerin saldırıda maruz
kaldı. Adliyenin girişinde yer alan turnikelerden çantalarını aratmadan geçen avukatların önü adliyede
görevli polis ve özel güvenlik elemanları tarafından kesildi. Yaşanan kısa süreli tartışma sonrası polis ve
özel güvenlik elemanları avukatları darp etti.
15 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan M.Z.M.; “14 Mart tarihinde öğrencisi olduğum
İstanbul Üniversitesinin Hukuk koridorunda öğrencilerin afiş asması bahane gösterilerek Özel Güvenlik
tarafından saldırıya uğradım. Elindeki telsizle kafama defalarca vurdu yere düşmem üzerine yerde
tekmeledi. Bayılmışım, arkadaşlarım ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Ayrıca tehdit edildim öğrencisi
olduğum okulda can güvenliğim yok şikâyetçiyim. Dernekte basın açıklaması yapmak ve tıbbi destek talep
ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
12.8. Okulda Şiddet
18 Ocak 2016’da, Erzurum’un Palandöken ilçesinde, Maksut Efendi İlköğretim Okulu'nda okuyan 6
yaşındaki birinci sınıf öğrencisi K.D.’nin, öğretmeni tarafından dövülerek darp edildiği iddia edildi. Kızı
K.D'yi eve giderken gözleri morarmış bir şekilde bulduğunu söyleyen baba Rıza Duman, önce kızının
öğretmeni R.S.'nin yanına gitti. Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğu dövdüğünü gerekçe gösteren
öğretmenin bir daha dövmeyeceğine dair söz verdiğini ifade eden Duman, daha sonra karakola giderek
öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.
23 Şubat 2016’da, Tarsus Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki B.K. okula geç kaldı.
B.K. bu sırada beden eğitimi öğretmeni H.A. tarafından kendisi gibi geç kalan öğrencilerle okul bahçesini
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temizlemeye gönderildi. Ancak kapıda Müdür Yardımcısı M.E.Y. ile karşılaşan B.K. devamsızlığı çok
olduğu için rapor alacağını söyledi. Bunun üzerine Müdür Yardımcısı M.E.Y. velisini çağırmasını istedi.
Ancak iddiaya göre B.K. tam giderken, M.E.Y. öğrenciye dönerek, "Şu bacaklara bak, otobana çık" dedi.
Bu sözler üzerine ağlamaya başlayan B.K. sinir krizi geçirdi. İddiaya göre Müdür Yardımcısı E.Y. ile kız
öğrenci B.K. arasında geçen bu konuşmaya bahçede temizlik yapan öğrenciler, E.K., C.K., M.K. da şahit
oldu. M.E.Y.'nin sürekli öğrencilere hakaret ettiğini belirten B.K., Tarsus Çocuk Büro Amirliği'ne giderek
ifade verdi. B.K.'nın ailesi ise Müdür Yardımcısı M.E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yerel Tarsus Gündem Gazetesi’ne konuşan B.K.'nın abisi M.A.K. "Akşam Kayseri'de intihar eden Cansel'e
üzüldük, sabah bu olayla karşılaştık. Okula giden kızlarımızı aşağılayarak hayat kadını yerine sokan bu
eğitimci umarız ceza alır" dedi.
25 Mart 2016’da, korkunç olayın Eskişehir Beylikova'daki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nda geçtiğimiz
10 Mart’ta meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre okul müdürü Ü.D., ders başlamadan önce gürültü
yaptıklarını öne sürdüğü 6’ncı sınıftaki iki öğrenciyi, ceza olsun diye pet su şişesinin üzerine oturtmak
istedi. 2 öğrencinin bağırıp ağlaması üzerine müdür Ü.D., öğrencileri bırakıp sınıftan ayrıldı. Ü.D.’nin 10
gün sonra da aynı sınıftaki 2’si kız 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından
geçirdiği öne sürüldü. Öğrenci velilerinin şikayeti üzerine müdür Ü.D. Kaymakamlık tarafından dün
görevinden alındı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
30 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan M.M.D.; ”21 Mart 16 tarihinde Bağcılar imam hatip
Anadolu Lisesi öğrencisi Ş.D defterinde HDP yazdığı için Türkçe öğretmeni İ.T tarafından defterdeki
mevzu bahis sayfa yırtılarak çiğneyip yutmaya zorlanmış. Başvuru sahibi okul idaresi ile görüştüğünde
okul idaresinin olayla ilgili bilgisinin olmadığı ve sonradan olayla başlatacaklarını belirtmişler. Şahıstan
davacıyım hukuki destek talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
20 Nisan 2016’da, Bursa Yıldırım Değirmenönü Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan İmam Hatip
Ortaokulu’nda, 5. sınıf öğrencisi H.İ.A.’yı (11) aynı sınıftaki bir başka arkadaşıyla kavga ederken güvenlik
kameralarından izleyen Müdür Yardımcısı Y.Ç. (42), H.İ.A.’yı odasına çağırdığı ve darp ettiği öğrenildi.
İddiaya göre, müdür yardımcısı Y.Ç., önce Tokat, ardından da tekme atarak öğrenciyi darp etti. Ders arası
tuvalete gittiğinde idrarından kan geldiğini fark eden öğrenci, Y.Ç. tarafından evine gönderildi. Annesi
Şenay Adanur tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne götürülen H.İ.A., iç kanama ihtimaline karşı
müşahede altına alındı. 2 gün hastanede yatan oğulları için darp raporu alan aile müdür yardımcısından
şikayetçi oldu.
30 Mayıs 2016’da elektronik posta yoluyla başvuran N.E.; ”Oğlum C.E İstanbul Ataşehir'e bağlı Esatpaşa
mahallesindeki Ali Nihat Tarlan İ.Ö.O 4-c sınıfında öğrenim görmektedir. 10.05.2016 günü saat 12.3013.00 civarında öğle yemeği tatilinde koridorda 4-5 arkadaş oyun oynamaktadırlar. O esnada koridor
nöbetçisi öğretmen A.M. bizim çocuklara “koridoru boşaltın burayı terk edin" demiş.” Ve benim oğlum
C.E.'de “hadi arkadaşlar ders başlamak üzere sınıfa girelim” demiş. Bunun üzerine öğretmen A.M. benim
oğluma “sen bana ağzını nasıl yamultursun.” diyerek 4-c sınıfının kapısının önünde boğazından tutarak
oğlumu savurmuş ve oğlum yere düşmüştür. Oğlum yere düştükten sonra salondan içeriye doğru
itekleyerek sınıfa sokmuştur. (çünkü koridorda güvenlik kameraları var ama sınıfta kamera yoktur). Ve
yerde yatarken oğlumun sırtına kafasına ve karnına defalarca tekmeyle vurmuştur. Bunun sonrasında
derse başlanmış oğlum saatlerce acıdan kıvranarak ağlamış ve sınıf öğretmeni olan S.A. benim sahsıma
yada eşime bu durumu haber vermeyerek büyük bir sorumsuzluk sergilemiştir.” Dedi. (İHD İstanbul)
8 Ekim 2016’da, Evrensel Gazetesi, bir okurları tarafından kendilerine ulaştırılan, Milli Eğitim Bakanlığı
destekli Geçici Eğitim Merkezi (GEM) olarak kullanılan Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu binasında
Suriyeli olduğu iddia edilen öğrencilere işkence görüntülerini yayınladı. Görüntüde, okul bahçesinde
yüzleri duvara dönük, ellerini duvara dayamış bir şekilde tek ayak üzerinde bekletilen 10 öğrenci, eli
sopalı, beyaz gömlekli bir şahıs tarafından dövülüyor.
10 Ekim 2016’da, Antalya'da okulun duvarına yazı yazan biri 6, diğeri 13 yaşındaki iki kardeş okul
müdürünün şikayetiyle polis merkezinde ifade verdiği öğrenildi. Çocukların boyayla okulun duvarlarına
"Yarıda kalan umutlar gibi kaçarak büyüdüm" ve okul müdürüne küfür yazdığını iddia eden okul müdürü,
ailenin yazıları silme önerisine rağmen şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis telefonla arayarak iki çocuğu
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ifadeye çağırdı. Çocukların annesi yaşananları şöyle anlattı: "Okul müdürünün duvardaki yazılarla ilgili
şikayeti dolayısıyla kızım ile karakola çağrıldık. Önce benim ifademi aldılar. Daha sonra oğlumun da
ifadesinin alınacağı söylendi. Ailem oğlumu da karakola getirdi. Ben çok sinirlenince eve döndüm, anne ve
babam çocukların yanında kaldı. Çocukların ifadesi Çocuk Şube’de alınmış. Sabaha karşı saat 03.30’da
eve döndüler. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu." Okul müdürü Uğur Kaya ise iddialarla ilgili yanıt verecek
pozisyonu olmadığını, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.
15 Aralık 2016’da Ankara’da bir kreşte çekilen görüntülerde 5.5 yaşındaki otizmli bir çocuk, diğer çocuklar
tarafından 10 dakika boyunca dövülüyor. Çocuğun vücudunda pek çok ısırık izine de rastlandığı öğrenildi.
Olay sonrası hastaneden darp raporu alan baba kreşten davacı olduğunu ifade etti.
16 Aralık 2016’da Amasya'da zihinsel engelli öğretmenliği yaptığı iddia edilen Ç.K. adlı kadın öğretmenin
paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı. Ç.K. tarafından kayda alınan videoda zihinsel engelli bir
öğrenciye bir başka öğretmen tarafından yapılan muamele yer alıyor. "Kötü kokuyorsa çözüm Gülşah
hoca" notuyla paylaşılan videoda korku dolu gözlerle etrafına bakan öğrencinin üzerine temizlik maddesi
olduğu düşünülen bir sıvı sıkılıyor. Diğer öğrencilerin de izlediği bu muamele sosyal medyada paylaşıldı.
12.9. Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele

12.10. İşkence Davaları
Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde İzmir’de 2 Haziran 2013’te Gündoğdu Meydanı’ndaki
eylemcilere saldıran polislerden üçünün Kordon’da deniz kenarında oturan bir kadının saçını çekerek darp
ettikleri kameralara yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonunda
haklarında “görevi kötüye kullandıkları” suçlamasıyla dava açılan İ.G., M.K. ve M.B. adlı üç polis
memurunun yargılanmasına 4 Şubat 2016’da devam edildi. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya katılan sanık polislerin son savunmalarını alan hâkim, sanıklara verdiği 360’ar gün hapis
cezasını 74’er güne indirdi ve bu cezayı da 5 yıl süreyle erteledi.
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 edilmişti. Duruşmada 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 vermiş fakat bu karar da Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce 20 Nisan 2015’te bozulmuştu. 2. kez
verilen bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyetinin yine aynı suç uyarınca
Salih Üner’e yine 20 yıl hapis cezası verdiği 11 Şubat 2016’da öğrenildi.
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen destek
eylemine katıldığı için gözaltına alınan Halkevleri üyesi Tevfik Caner Ertay’a bir polis aracının bagajına
koyarak işkence yapılmasının ardından polis memurları Adem Arslan, Ahmet Kızıl ve İzzet Erkan
hakkında Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava, sanıkların üzerlerine atılı eylemin
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“yaralama” değil, “işkence” olduğu gerekçesiyle ağır ceza mahkemesine gönderilmişti. Dosyayı 22 Şubat
2016’da görüşen Eskişehir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı yeniden 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderdiği öğrenildi.
23 Şubat 2016’da İzmir’de 16 Temmuz 2011’de gözaltında işkence gören F.C. hakkında “polise direndiği”
suçlamasından; ortaya çıkan kamera kayıtları sayesinde F.C.’ye işkence yaptıkları tespit edilen 4 polis
hakkında “basit yaralama” suçundan verilen cezaların Yargıtay tarafından bozulması üzerine yargılamaya
yeniden başlandı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatlarının savunmasını alan
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi. 13
Mayıs 2015’te sonuçlanan yargılamada mahkeme heyeti, F.C.’ye “hakaret” suçlamasından 8 bin 840 TL
para cezası vermiş ve hükmün açıklanmasını geriye bırakmıştı. Mahkeme heyeti, F.C.’ye işkence yapan 4
polisten Beyit S. ve Hakan Y.’ye ise “basit yaralama” suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezası vermiş; diğer
polisler Tekin D. ve Nevzat A. ise beraat etmişti.
2 Mart 2016’da İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında TOMA’nın kendisini hedef alarak su sıkması
sonucu köprücük kemiği kırılan Gökçe Algan’ın yaptığı suç duyurusu üzerine araçta görevli polis
memurları Ömer Serdar Küçükibrahimoğlu ile Fatih Zahter “kasten yaralama” ve “görevi kötüye kullanma”
suçlarından hakkında açılan davaya devam edildi. Çağlayan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya
telekonferans yöntemiyle katılan sanıklardan Ömer Serdar Küçükibrahimoğlu’nun ifadesini alan hâkim,
olay gününe dair delillerin toplanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
4 Mart 2016’da İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü
muamelenin ardından evinin balkonundan çıplak olarak atlayarak intihar eden Onur Yaser Can’ın şüpheli
ölümünün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi evrakta
sahtecilik yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Daha önce verilen kararın Yargıtay tarafından
bozulmasının ardından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada mahkeme
heyeti, dava dosyasının bilirkişiden dönmesinin beklenmesi ve daha önce yazılan müzekkerenin yeniden
yazılması için duruşmayı 10 Haziran 2016’ya erteledi. 15 Mayıs 2012’deki karar duruşmasında sanık polis
memurları Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’a ikişer yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti,
suçun niteliğinin yüz kızartıcı olması nedeniyle sanık polis memurlarının meslekten men edilmelerine de
hükmetmişti.
28 Mayıs 2016’da İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te
düzenlenen destek eylemine katıldığı için gözaltına alınan ve bir polis aracının bagajına koyarak işkence
yapılan Halkevleri üyesi Tevfik Caner Ertay’ın Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nde açtığı tazminat davasına
İçişleri Bakanlığı’nın savunma gönderdiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşavir Yardımcısı Kemal
Ahraman’ın gönderdiği savunmada, “davacının kanuna aykırı olarak izinsiz şekilde düzenlenen,
demokratik gösteri sınırını aşan, yasa dışı örgütlerin boy gösterdiği ve şiddet olaylarının yer aldığı eylem
ve gösterilere bilerek ve isteyerek aktif bir biçimde katılmış olması nedeniyle şahsi kusurunun bulunduğu
açıktır. Zararlı olay, idarenin eyleminden değil, zarar görenin kendi kusurundan meydana gelmiştir. Zarar
veren eylemin meydana gelmesi, davacının söz, eylem ve davranışlarıyla gerçekleşmiştir. Davacının
kusurlu davranışı idarenin eylemi ile zarar arasındaki illiyet bağını keser” denildi.
30 Mayıs 2016’da Gezi Parkı gösterileri nedeniyle Antalya’da 3 Haziran 2013’te düzenlenen eyleme
destek verdiği iddiasıyla Mustafa Düştegör’ü ellerindeki sopa ve coplarla döven 6 polis hakkında açılan
davaya devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık polislerin ifadesini alan
mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 20 Ekim 2016’ya erteledi. Daha önce
hazırlanan iddianamede polis memuru A.O.P. hakkında “zor kullanma yetkisini aşarak insan yaraladığı”
suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası, olay yerindeki diğer 4 polis memuru ile amirleri
A.S. hakkında da A.O.P.’ye müdahale etmedikleri gerekçesiyle 6’şar aya kadar hapis cezası talep
edilmişti. “Olayın yaralama değil işkence olduğu” gerekçesiyle yapılan itirazı kabul eden iddianamenin
gönderildiği Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi ise “görevsizlik” kararı vererek A.O.P.’ye “işkence”
suçundan dava açılması amacıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş ve A.O.P. için istenen ceza
“işkence” suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıla çıkarılmıştı.
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13 Ekim 2016’da, İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Bianet muhabiri Beyza Kural'ı 6 Kasım 2015 tarihinde
haber takibi yaptığı sırada darp ederek ters kelepçe takan polisler hakkında bir sene sonra takipsizlik
kararı verdi. Bianet'in haberine göre, savcılık, polis memurları Y.Ş., N.D. ve K.A. hakkında "zor kullanma
yetkisini aşarak yaralama" suçlamasıyla başlattığı soruşturmada muhabirin "yaralanmasının yaşamını
tehlikeye sokan durum olmadığı"na kanaat getirerek, "polislerin zor kullanma yetkisini aşmadıklarını"
belirtti.
11 Kasım 2016’da, Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Gülhan Kaya, Urfa'da iki müvekkiline işkence
yapan polisler ile işkenceyi gizleyen savcı ve doktorlar hakkında derhal dava açılması gerektiğini belirtti.
Mehmet Ali Genç ve Metin Kösemen adlı gençlerin Urfa'da gözaltında tutuldukları 12 gün boyunca
işkence gördüklerinin adli tıp raporu ile belgelenmesine rağmen polisler ile işkenceyi gizleyen doktorlar ve
"İşkence yok, suçtan kurtulmak için uyduruyorlar" diyen savcı Muhammet Ali Korkmaz hakkında dava
açılmadı.
12.11. Vicdani Red Hakkını KullananlaraYönelik İhlaller

12.12. Vicdani Ret Davaları
30 Mart 2016’da “Halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla hakkında dava açılan vicdani retçi İnan Mayıs
Aru’nun Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim, sanık avukatlarının
savunmasının ardından İnan Mayıs Aru’nun beraat ettiğini açıkladı.
6 Mayıs 2016’da İzmir’de 22 Ağustos 2016’da Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) tarafından
yapılan basın açıklamasının metnini okuyan Ayla Subaşı hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu”
gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İlgili İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim,
TCK’nin 318. maddesi uyarınca Ayla Subaşı’ya 10 ay hapis cezası verdi.
26 Mayıs 2016’da Roboski katliamının yıldönümünde Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde vicdani ret açıklaması
yapan Necdet Encü ve Yannis Vasilis Yaylalı hakkında “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla açılan
davaya devam edildi. Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Necdet Encü’nün savunmasını
alan hâkim, Yannis Vasilis Yaylalı’nın ifadesinin alınması amacıyla duruşmayı 20 Ekim 2016’ya erteledi.
Şırnak ili Uludere ilçesinde, Nejdet Encü ile Yannis Vasilis Yaylalı isimli yurttaşların yapmış oldukları
vicdani red açıklaması ardından, haklarında "Halkı askerlikten soğutma" iddiasıyla dava açıldı.
12.13. ASKERİ KIŞLA’DA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE

12.14. ASKERİ KIŞLADA İŞKENCE DAVALARI
13. NAMUS CİNAYETLERİ

KADIN
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10 Mart 2016’da, Antep'te İ.Ş. kız kardeşi Ayşe Şöhmelioğlu’nu tabancayla öldürdü. İ.Ş. ve akrabası beş
erkek cinayetle ilgili gözaltına alındı. Beş yıl önce Ayşe Şöhmelioğlu’yla ilişkisi olduğu iddiasıyla aile
meclisinin kararıyla öldürüldüğü öne sürülen Mehmet Şöhmelioğlu cinayeti davasından tutuklanan İ.Ş.' nin
babası M., amcası M. ve kuzenleri İ., İ. ve M.Ş. geçen ay atılı suçu işledikleri yönünde delil olmadığı
gerekçesiyle beraat etmişti. Kadının cinayeti akrabalarının işlediğini itiraf edeceği iddiasıyla öldürüldüğü de
öne sürüldü. Gözaltına alınanlardan İ.Ş. "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken diğer erkek serbest
bırakıldı

ERKEK
Namus Cinayeti Davaları

14. NEFRET CİNAYETLERİ ve YARALAMALAR
1 Ocak 2016’da, İstanbul’da 23 Kasım 2015’te evinde defalarca bıçaklanarak öldürülen seks işçisi trans
Nilay Özden’in (33) cinayet zanlısının müşterisi M.A.G.(27) olduğu tespit edildi. Cinayetten sonra Özden’in
kıyafetleri giyinerek evden çıkan M.A.G.’nin kadının parası ve kredi kartlarını çaldığı ve şifreyi
öğrenebilmek için bıçakladığı ifade edildi.
28 Şubat 2016’da, İstanbul'da üç erkek seks işçisi trans A.Ö.'yü üç yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Erkeklerin kadını çalıştığı sokakta önce lafla taciz ettiği ifade edildi. Erkekler kaçtı.
29 Şubat 2016’da İzmir'de yolda yürüyen travesti S.R.'yi bıçak zoruyla evine götüren, ellerini ve ayaklarını
bağladıktan sonra tecavüz eden, kaçarken de iki adet cep telefonunu gasp eden Suriyeli 20 yaşındaki H.I.,
polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan H.I. tutuklandı.
5 Mart 2016’da, İstanbul'da V.A. (25) trans kadın Şeker Buse'yi (31) evinde defalarca bıçakladıktan sonra
boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek gözaltına alındı. Buse'nin cesedi cinayetten iki gün sonra
arkadaşları tarafından bulundu.
21 Mart 2016’da, Tekirdağ'da F.T., trans F.A.'yı (35) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten
sonra kaçan erkek bindiği takside cinayeti anlattığı şoförün ihbarı üzerine yakalandı.
27 Mayıs 2016’da, Ankara'da 15 erkek, seks işçisi trans kadınlara bıçak ve sopalarla saldırdı, bir kadını
bıçakladı. Kadınların araçlarını tahrip ettiler. Bıçaklanan kadının Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği
üyesi olduğu ifade edildi.
19 Haziran 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan A.G, A.T. ve A.G.; “19 Haziran 2016’da
gerçekleşen trans onur yürüyüşünde; hevi lgbti ‘den arkadaşlarla yürüyorduk. Arkadaşımıza biri omuz attı
ve arkadaşım ne oluyor demeden 100 kişi civarı üstümüze “allahu ekber “diyerek saldırdı. Mert optik adlı
yere saklandık. Orası da homofobik ve transfobikliği yüzünden dışarı çıkardı. Dışarı çıkarırken “gözlüklerin
hepsi pahalı çıkın dışarı “ dedi. Ordan çıktıktan hemen sonra 2. Saldırıya uğradık. Bu sefer Flo ‘ya
sığındık. Onlar da teslim etmeye çalışırken kurtulduk, hızlı hızlı İHD ‘ye geldik. Bacağıma darp aldım,
psikolojik anlamda kendimi iyi hissetmiyorum. Bize saldıran sivil faşistlerin bulunup yargılanmasını ve
sığındığımız mert optik ve flo yada dava açılmasını talep ediyoruz.” Dedi. (İHD İstanbul)
7 Temmuz 2016’da, İstanbul’da yaklaşık 15 erkek, bir trans kadının evine taş ve sopalarla saldırdı,
erkekler kadını darp etmeye çalıştı. Kadını gelen trans arkadaşları kurtardı. Olay yerine gelen polis
“Taraflar barışsın, bugün bayram günü” dedi, kadınların ısrarı üzerine iki erkek gözaltına alındı. Polis olayı
konut dokunulmazlığının ihlali olarak kaydetti.
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19 Temmuz 2016’da, Antalya’da apartman kapıcısı N.A., apartmanda oturan trans D.D.’yi (41)
bıçaklayarak ağır yaraladı. N.A.’nın geçen yıl D.D.’yi darp ettiği gerekçesiyle Antalya 19. Asliye Ceza
Mahkemesinde 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldığı ve 30 Mart’ta tekrar kadına saldırdığı ve
öldürmekle tehdit ettiği, kadının erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. D.D.’nin şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı. D.D.’nin son olaydan sonra koruma
talebinde bulunduğu ifade edildi.
3 Ağustos 2016’da Suriyeli eşcinsel bir mülteci olan Muhammed Wisam Sankari’nin İstanbul’un Fatih
İlçesi’ne bağlı Aksaray Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra kaçırıldığı ve kafası kesilmiş bedeninin
Yenikapı Mahallesi’nde bulunduğu ortaya çıktı.
7 Ağustos 2016’da, Mersin’de iki erkek trans M.’yi sokakta tekbir getirerek bıçak ve demir sopalarla darp
etti. Erkekler kadını "Hepinizi öldüreceğiz” diyerek tehdit etti. M.’nin şikayeti üzerine olay yerine gelen polis
erkekler hakkında işlem yapmadı, kadına “Sen git biz gerekeni yaparız” diyerek olay yerinden ayrıldı.
Polisin olay yerinden ayrılmasının ardından erkekler tekrar M.’yi demir sopayla darp etti. M.’ye ayrıca
gittiği hastaneden darp raporu verilmedi. Mersin 7 Renk LGBTİ Derneği ise sosyal medyada bu nefret
saldırısına karşı hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.
13 Ağustos 2016’da, İstanbul’da bir haftadır kayıp olan trans Hande Kader (23) tecavüze uğradıktan sonra
öldürdü ve cesedi yakıldı. Hande Kader’in işkence yapıldıktan sonra öldürüldüğü öne sürüldü.
31 Ağustos 2016’da, Ankara’da S. ve arkadaşı erkek seks işçisi iki trans kadına sokakta levye ve demir
sopalarla darp etti. Kadınlar olaydan sonra darp raporu alarak erkeklerden şikayetçi oldu. Erkeklerden biri
gözaltına alındı. Erkek teşhis için gelen kadınlara "Sizinle işim daha bitmedi" dedi, tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
2 Eylül 2016’da, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Larissa" takma ismini kullanan 37 yaşındaki travesti Bora
K,Konacık Mahallesi'nde lüks bir sitedeki evinde ölü bulundu. Olay yerindeki incelemede, travestinin
yaklaşık 10 saat önce öldüğü ve vücudunun bazı yerlerinde buna bağlı morluklar oluştuğu tespit edildi.
22 Eylül 2016’da, İstanbul'da bir grup erkek, trans kadın K.A.'ya evinin girişinde saldırdı. K.A. devam eden
şiddet ve tehdit olayları nedeniyle mahalleden taşındı. (Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan bu olay, Eylül
ayında basına yansıdı.)
29 Eylül 2016’da, Ankara’da dört erkek, trans kadınlar M. ve E.’ye görüşme tekliflerini reddettikleri için
taşla saldırdı. E. başından yaralanırken M. bacağından yaralandı. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan iki
erkek savcılık tarafından serbest bırakıldı.
16 Ekim 2016’da, İstanbul'da trans kadın Başak’ın cesedi bir gölde bulundu. Başak hakkında dört gün
önce kayıp ihbarı yapılmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
5 Kasım 2016’da İzmir'de trans Gamze Yıldırım (35) evinde ölü bulundu. Yıldırım'ın ailesinin kadına
transfobik davrandığı öne sürüldü. Olaylar ilgili soruşturma başlatıldı.
6 Aralık 2017’de İzmir’de Z.A, V.Ç. ve M.Y. trans Ü.Ç.’yi (38) darp etti ve parasını gasp etti. Kadının
şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
22 Aralık 2017’de İstanbul’da Suriyeli mülteci trans kadın Sendi evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle
ilgili soruşturma devam ediyor.
Davalar
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15. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

15.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri
19 Mart 2016’da, Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda Hacıbekir Mahallesi Vangölü İlkokulu yanında ihbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından F.G. (28) isimli kadının kendini iple asmak
suretiyle intihar ettiğini öğrenildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından F.G.’nin
cesedi otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
21 Mart 2016’da, İstanbul Başakşehir, korkunç bir cinsel saldırı girişimi ve ardından gelen intihara sahne
oldu. Günlük kiralanan bir dairede sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanan olayın şöyle geliştiği iddia
edildi. Aydın Üniversitesi öğrencisi dizi oyuncusu Gülay Bursalı (20), pazar gecesi erkek arkadaşı E.Ö. ile
birlikte Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde E.Ö., emlakçı arkadaşı C.İ.’yi
arayarak günlük ev kiralamak istediğini söyledi. C.İ. de Başakşehir’deki daireyi kiraladı. Ardından
beraberinde bir arkadaşıyla birlikte sevgililerini alıp kiralanan eve götürdü. Ancak kısa süre sonra C.İ. de
bir arkadaşıyla “Eşyalarımı alacağım” diyerek 10’uncu kattaki daireye gitti. İkili, Gülay’ın erkek arkadaşını
dövüp cep telefonunu aldı. Ardından ilk olarak C.İ., genç kadını zorla bir odaya soktu. Daha sonra kimliği
belirsiz arkadaşı da odaya girdi. Bir süre sonra çıplak halde pencereye çıkan genç kadın, “Yaklaşmayın
atlarım” diye bağırdı. Saldırganlar durmadı, kendini pencereden boşluğa bırakan 20 Gülay olay yerinde
hayatını kaybetti.
22 Mart 2016’da, Mersin'de Suriyeli M.H. trenin önüne atlayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
22 Mart 2016’da, Erzurum’un İspir ilçesinde, köprüye çıkan A.Ç. isimli kadın, intihar teşebbüsünde
bulundu. Psikolojik bunalım sonucu köprü korkuluklarına çıkarak intihar etmek isteyen kadın, olay yerinde
bulunanlar tarafından ikna edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
28 Mart 2016’da, Urfa ili Birecik ilçesinde, Emine Kaçar (90) isimli kadın, tavana astığı iple intihar etti.
Kaçar olay yerinde cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 Nisan 2016’da, Batman'ın Kozluk (Hezo) ilçesine bağlı Melefa köyün Binê Melefa mezrasında Z.E. (23)
isminde bir kadın evde ölü bulundu. Kadının odada tavana astığı yazmasıyla intihar ettiği illeri sürüldü.
Z.E.'nin 9 aylık evli olduğu öğrenilirken, eşinin de şehir dışında olduğu öğrenildi.
9 Nisan 2016’da, İzmir’de H.S. hakkında koruma kararı bulunan karısı F.S.’yi (29) darp etti. F.S. darp
olayından sonra vücudundaki izlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra ilaç içerek
intihar etti. Sosyal medya hesabına şunları yazdı: “Herkes boşanmada belki beni suçlayacak. H.'nin dayısı
ve kızı beni döverken H. kollarımı tutup güya beni savunurken darp raporu almamam için beni tehdit etti.
'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bugün itibarıyla H. denen şahıs oğlumun ve benim hayatımda
yok.”
10 Nisan 2016’da, İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf
öğrencisi Ceren Öznur, Havacılar Caddesi'nde kaldığı bir evde asılı hale bulundu. Uzun süre Öznur'dan
haber alamayan yakınları, polise haber vermesi üzerine, eve giden polis, Öznur'un cansız bedeni ile
karşılaştı. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öznur'un ölümü ile ilgili "İntihar"
açıklaması yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, Ş.K. (55) isimli kadın, Fırat Nehri üzerindeki Adnan
Menderes Köprüsü'nden atlayarak intihar girişiminde bulundu. Suda boğulmak üzereyken çevredekilerin
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yardımı ve itfaiye, sağlık ekipleri ile polis ekipleri tarafından kurtarılan Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
14 Haziran 2016’da, Muş'ta akşam saatlerinde kaldığı evin balkonundan atladığı iddia edilen atlayan Elif
Keskin kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
19 Haziran 2016’da akşam saatlerinde Afyon ili Merkez Türbe caddesi Mihiroğlu konağı yanında bulunan
bir evde G.Ç. isimli (23) yaşındaki genç kadının kendini asarak hayatına son verdiği iddia edildi.
21 Haziran 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 14 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Nejla Çetin'in (23) evde
asılı bulunduğu iddia edildi. Sabah saatlerinde evde asılı bulunduğu öne sürülen bir çocuk annesi genç
kadının cenazesi, İlçe Devlet Hastanesi'nin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2 Temmuz 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Tırık Yaylası’nda 18 yaşındaki Mısra Yeşil’in intihar ettiği öne
sürüldü. Kaldığı çadırda kendisini silahla vurduğu iddia edilen Yeşil, olay yerinde yaşamını yitirdi.
11 Temmuz 2016’da, Diyarbakır'da yaşayan, 9 ay önce Bayram Çetin ile evlenerek Mardin'in Savur ilçesi
Kırkküren Köyü'ne yerleşen ve 6 aylık hamile olan 22 yaşındaki Maide Çetin'in mısır tarlasında av
tüfeğiyle intihar ettiği ileri sürüldü. Ön otopsi raporunda 8 saat yaralı kaldığı belirtilen Çetin'in ailesi, ölümü
şüpheli bularak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
13 Temmuz 2016 tarihinde Urfa Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Mahmut Yıldız üst geçidine çıkan 35
yaşındaki Basire Doğan isimli kadın, intihar girişiminde bulundu. Belirlenemeyen nedenle üstgeçide çıkan
kadın, aşağı atlayarak ağır yaralandı. Doğan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
20 Temmuz 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinin Sariksu Mahallesi’ne bağlı Kevrê Semiya mezrasında
sabah saatlerinde 18 yaşındaki Sema Uca'nın evinin tavanına asılı bulundu. Nişanlı olduğu ve bir hafta
sonra düğününün yapılacağı belirtilen genç kadının cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi’ne
kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
23 Temmuz 2016’da, Antalya’da S.T. (28) “beni orospu yaptınız” diyerek sokakta intihar etti. S.T.’nin
kocası erkekten uzun süredir şiddet gördüğü ve evden ayrıldığı ifade edildi.
5 Ağustos 2016 tarihinde Adıyaman ili Besni ilçesinde, Besni İlçe Hastanesinde görevli hemşire Esra
Kaygısız (21), Erdemoğlu Mahallesinde bulunan 4. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar girişimde
bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaygısız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
yaşamını yitirdi.
17 Ağustos 2016’da, Zonguldak’ta K.Ş. (21) telefonda babasıyla konuştuktan sonra intihar etti. K.Ş.’nin bir
süre önce ailesiyle sorunlar yaşadığı ve arkadaşının yanına yerleştiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
23 Ağustos 2016’da, İzmir’de trans A.Ö. intihar etti. A.Ö.’nün toplum baskısı yüzünden intihar ettiği öne
sürüldü.
26 Ağustos 2016’da, Adana’da erken yaşta zorla evlendirilen S.Ç. (44) çocuklarından şiddet gördüğü için
intihara teşebbüs etti. S.Ç.’nin daha önce de kocasından şiddet gördüğü için çok defa intihara teşebbüs
ettiği öne sürüldü.
17 Eylül 2016’da, Mardin’de S.Ç.’nin (27) evinde tabancayla intihar ettiği öne sürüldü.
17 Eylül 2016’da, Aydın’da Y.G.’nin nehre atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Y.G.’nin kocası erkekten
şiddet gördüğü ifade edildi.
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30 Eylül 2016’da, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde, KTÜ'nün resim öğretmenliği bölümünü bitirerek Kamu
Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan 24 yaşındaki Özge Kahraman, iddiaya göre sınav stresine
dayanamayınca, babasına ait tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
17 Ekim 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bir günde iki kadının intihar ettiği iddia edildi. İddiaya göre
Viranşehir German mahallesinde yaşayan Sevim K.’nin (20) av tüfeği ile intihar etti. Yaşamını yitiren
Sevim K’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Urfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bir diğer olay da ilçe
merkezinde yaşandı. Yasemin E’nin (44) yaşadığı evde tavana astığı ip ile intihar ettiği iddia edildi. Eşi
tarafından Yasemin E’nin cenazesi Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
17 Ekim 2016’da Urfa ilinde Viranşehir ilçesine eczacı olduğu öğrenilen Yasemin E. (44), bilinmeyen bir
nedenden dolayı evde iple kendini tavana asarak intihar iddia edildi. Öğle arası eve giden kocası
tarafından bulunduğu ileri sürülen Yasemin E.’nin sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi.
20 Ekim 2016’da, Adana Merkez Yüreğir İlçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde oturan ve 2 yıl önce
evlenen Birgül Akpınar, akşam saatlerinde kendini yatak odasında iple tavana astı. Bir süre sonra işten
dönen kocası, eşini ipe asılı görünce sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisin
müdahale ettiği genç kadının öldüğü anlaşıldı.
21 Ekim 2016’da,Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle bunalıma giren 51
yaşındaki Rukiye Eke, kendisini asarak hayatına son verdiği iddia edildi.
25 Ekim 2016’da, Türk Hava Yolları'nın (THY) yapılan İstanbul-New York seferinde görev yapan kabin
memuru olan Eda Özdemir (31), uçuş sonrası kaldığı Marriot Long Island Oteli'nde ölü bulundu. Aynı
otelde 7 ay önce THY'nin uçan aşçısı Cumhur Özmen intihar etmişti.
26 Ekim 2016’da, Adana'da B.A. (39) evde intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.A.'nın
çalıştığı otelde bir erkeğin tacizine uğradığı ve erkekten şikayetçi olduğu ortaya çıktı. B.A.'nın çalıştığı
yerdeki taciz olayından sonra işten atıldığı öne sürüldü. B.A.'nın intiharıyla başlayan soruşturma devam
ediyor.
8 Kasım 2016’da, Afyonkarahisar'da bir süreden bu yana eşinden ayrı yaşayan A.Ü. isimli kadın, evde biri
3 diğer 9 yaşındaki 2 çocuğunu yaraladığı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan 2 çocuğundan 3
yaşındaki Erencan Ü. hayatını kaybetti.
2 Aralık 2016’da Kayseri’de Y.E. isimli genç kızın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "O zaman
yaşamak için ölmek gerek" yazıp, oturdukları apartmanın 7. katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
6 Aralık 2016’da Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Akçakaya Mahallesi’nde, Besiye B. (28) isminde bir
kadının intihar ettiği iddia edildi. 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Besiye B.'nin tabancayla
intihar ettiği öne sürüldü.
8 Aralık 2016’da, Eski milletvekili Arif Ağaoğlu’nun torunu, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Dila I.
arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci evinde antidepresan haplarla intihar ettiği iddia edildi.
9 Aralık 2016’da Biyoloji bölümü öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Senem B., önceki gün
İstanbul Kadıköy Marmara Üniversitesi Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdu’nda çantasının
bağcığıyla ranzaya kendisini asarak intihar etti. Genç bir kızın girdiği bunalım sonucu intiharı olarak
görülen olayın arkasından ise korkunç bir hikâye çıktı. Toplumumuzda hiç dillendirilmek istenmeyen,
konuşulması bile ayıp sayılan bir hikâye: Bir babanın kızına yönelik cinsel tacizi.
24 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Çınar ilçesi Ovabağ (Kufriye) köyüne bağlı İnanöz mezrasında yaşayan 19
yaşındaki Meral Tokur, tüfekle vurulmuş halde cenazesi bulundu. Tokur’un, maddi durumları kötü olduğu
için mevsimlik işlerle uğraşan ailesi ile birlikte 3 ay Eskişehir’de kaldığı ve geldikten 1 gün sonra intihar
ettiği ileri sürüldü.
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15.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz/Ev İçi Şiddet
1 Ocak 2016’da, Aydın’da E.A. (44) eski karısı Sultan Sarı’yı (40) bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin Sarı’yla
çocuklarının bakımı nedeniyle tartıştığı öne sürüldü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
1 Ocak 2016’da, Kayseri'de O.Ö. (22) zorla girdiği evde zihinsel ve bedensel engelli bir kadına tecavüz
etti. Kadının şikayeti üzerine yakalanan erkek tutuklandı.
1 Ocak 2016’da, Zonguldak'ta G.K. (22) gizlice girdiği Ş.E.’nin evinden Ş.E. ve 15 yaşındaki kızının iç
çamaşırlarını çaldı, eşyaları B.Ç.’nin evine gizlice girerek yatak odasına koydu ve rujla küfür içeren
cümleler ve “beni ara” yazdı. Gözaltına alınan erkek cinsel taciz suçundan tutuklandı.
1 Ocak 2016’da, İzmir'de S.Ö. (33) sokakta Z.D.'ye cinsel tacizde bulundu. S.Ö.'nün 4 Mayıs-31 Aralık
2015 tarihleri arasında farklı yerlerde yedi kadına cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Z.D.'nin şikayeti
üzerine yakalanan erkek diğer şikayetçi yedi kadın tarafından da teşhis edildi. S.Ö. tutuklandı.
1 Ocak 2016’da, İzmir’de O.E. (37), D.Y.’ye (19) cinsel tacizde bulundu. O.E.’nin 13 Kasım 2014’te
N.D.'ye (16),geçen 3 Nisan'da E.Y.'ye (6), 25 Mayıs'ta B.Y.'ye (13) veD.Y.'ye (10), 31 Ağustos'ta B.C.'ye
(12), 14 Aralık'ta I.S.'ye (9)ve S.E.'ye (9) de cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Erkek tutuklandı.
2 Ocak 2016’da, Osmaniye’de M.H., eski karısının evinde yaşayan kızı Şükran Akçakoca’yı (28) pompalı
tüfekle öldürdü ve torunu N.A.’yı (5) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. M.H.’nin
kızıyla telefonda kavga ettikten sonra geldiği evin kapısının açılmaması üzerine rastgele evin içine ateş
açtığı iddia edildi.
2 Ocak 2016’da, Batman'da N.D. (25), nişanlısı Songül Demir'i (23) araçta boğazını keserek öldürdü.
Erkek cinayetten sonra intihar etti.
3 Ocak 2016’da, Aydın'da M.K., eski karısı Z.E.'yi çocuğunu almak için geldiği evinde darp etti ve çocuğu
kaçırdı. Z.E.'nin erkekten şiddet gördüğü için Aralık ayında boşandığı ve çocuğun velayetinin kadına
verildiği, erkeğin ise kendisine verilen süreyi aştığı öğrenildi.
3 Ocak 2016’da, Batman ilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki 10 katlı iş merkezinin terasına çıkan
Nurettin Demir isimli kişi, kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Yaşamını yitiren Demir’in intihar ettiği
yere 500 metre mesafede bulunan Kadın Doğum Hastalıkları Hastanesi önünde intihardan 6 saat sonra
terk edilmiş otomobilde kadın cesedi bulundu. Boğazı kesilerek öldürülen kadının intihar eden Nurettin
Demir’in nişanlısı Songül Demir olduğu öğrenildi. Yapılan araştırma sonunda Songül Demir’in bir süre
önce nişanlısı tarafından Sason İlçesi’nden Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmesi için getirildiği
belirlendi. Nurettin Demir’in nişanlısını içinde öldürdüğü otomobili de kiraladığı ortaya çıktı.
4 Ocak 2016’da, İzmir’in Bornova İlçesi’nde 4 ay önce evlenip eşinin ailesiyle aynı apartmanda yaşamaya
başlayan 26 yaşındaki Duygu Şen, evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu. Duygu
Şen'in katil zanlısı, çocukluk arkadaşı Ö.B.'nin kocası 26 yaşındaki İ.B. çıktı. Olay yerinde yakalanan
İ.B.'nin işsiz olduğunu eşinden sakladığı, Şen'in evine de para istemek için gittiği; ancak genç kadının
İ.B.'nin eşini aramak istemesi üzerine de cinayetin işlendiği belirtildi.
4 Ocak 2016’da, Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan Suriyeli Nesrin El Celem (23), beş aylık hamile
kuması Gufran Karduş’u (22) döverek öldürdü.
4 Ocak 2016’da, Eskişehir'de infaz koruma memuru A.K. (51) karısı Fatma K.'yi (51) evde defalarca
bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu. Tutuklanan A.K.'nin ifadesinde “Cinayeti bir
bunalım sonucunda işledim. Eşimin günahları benim olsun” dediği ileri sürüldü.
4 Ocak 2016’da, Antalya'da Rusya vatandaşı Irına Mayboroda (50), kaldığı apartmanın koridorunda ölü
olarak bulundu. Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporuna göre kadının boynu kırılarak veya boğularak
öldürüldüğü belirtiliyor. Cinayetle ilgili kadının komşusu olan Rusya vatandaşı karı-koca gözaltına alındı.
270

5 Ocak 2016’da, İzmir'de polis memuru Y.E. (39), eski karısı Gülden Çobanoğlu'nu (31) iş yerinde beylik
tabancasıyla defalarca el ateş ederek öldürdü. Tanınmamak için olay yerine motosiklet kaskı takarak
geldiği söylenen erkek cinayetten sonra kaçtı. Y.E.'nin kadını boşandıktan sonra sürekli öldürmekle tehdit
ettiği öne sürüldü.
5 Ocak 2016’da, Bursa’da K.T. (62) altı aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Suriyeli Diya Hudra’yı (32)
kıskandığı için defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
5 Ocak 2016’da, Afyon'da C.G. (45) görüşme teklifini reddeden kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da M.Ö. karısı S.Ö.'yü (36) darp etti. Kadın erkekten şikayetçi olmadı.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da M.G. (43) karısı H.G.'yi darp etti.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da Y.S. (30) karısı A.S.'yi (23) darp etti. A.S. erkekten şikayetçi oldu.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da R.C. (27) karısı K.C.'yi (25) darp etti. Gözaltına alınan R.C. suçlamaları
reddetti.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da M.K. (19) iki erkek arkadaşı S.Y. ve E.Y. ile birlikte eski sevgilisi İ.K.'yi darp
etti, erkekler kadına hakaret etti. M.K. erkekler hakkında şikayetçi oldu.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da Ö.H. (35) karısı Y.H.'yi (31) darp etti. Erkek Y.H.'nin şikayeti üzerine
gözaltına alındı.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da H.Ş. (23) ayrılmak isteyen sevgilisi A.U.'yu (21) darp etti. A.U. darp raporu
alarak erkekten şikayetçi oldu.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da M.Ç. (44) sevgilisi E.K.'yi (31) darp etti. E.K. erkekten şikayetçi oldu.
5 Ocak 2016’da, Trabzon'da H.Y. (45) karısı A.Y.'yi (34) sözle taciz etti. A.Y. erkekten şikayetçi oldu.
6 Ocak 2016’da, Rize'de 17 Ekim 2015'te Ö.G. tanıdığı Ayşe Kandemir'e tecavüze teşebbüs etti ve
direnen kadını darp ettikten sonra öldürdü. Erkek tutuklandı.
5 Ocak 2016’da, Trabzon’da T.K. (44) karısı Ü.K.'yi (39) darp etti. Darp raporu alan Ü.K. erkek hakkında
suç duyurusunda bulundu.
6 Ocak 2016’da, Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde, Erdal Adıyeke, evlilik hazırlığı yapan eski nişanlısı Zeliha
K.’yı ve evleneceği İsmail İ.’yi pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralı Zeliha K. ile hafif
yaralanan İsmail İ. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
7 Ocak 2016’da, Aksaray'da S.Ö. karısı S.Ö.'yü darp etti.
7 Ocak 2016’da, İstanbul'da bir erkek araçta bir kadını darp etti. Darp olayına şahit olan bir kadın
fotoğrafını sosyal medyada paylaşması üzerine şiddet uygulayan erkek gözaltına alındı.
7 Ocak 2016’da, Adana’da 45 yaşındaki Mehmet Öngüç, eşini terk eden kızı 19 yaşındaki Rabia Kızılkaya
ile onun birlikte yaşadığı sevgilisi 23 yaşındaki Velit Güzel’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
8 Ocak 2016’da, Zonguldak'ta E.A. (36), sevgilisi Hediye Yolcuoğlu'nu (27) kıskandığı için tabancayla
öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
8 Ocak 2016’da, Aksaray'da M.A. karısı N.A.'yı (48) darp etti. N.A. erkekten şikayetçi oldu.

271

8 Ocak 2016’da, Kocaeli'de hakkında uzaklaştırma kararı olan S.K. boşanmak isteyen ve evden ayrılan
karısı Hümeyra Korkmaz'ı (20) çocuğunu görme bahanesiyle gittiği evde tabancayla başından vurarak
öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
9 Ocak 2016’da, Çorum'da E.S. (30) annesi Nesibe S'yi (48) tüfekle öldürdü. Erkek cinayetten sonra
yakalandı.
10 Ocak 2016’da, Antalya'da 22 Kasım tarihinde kaybolan Azerbaycan vatandaşı Hatira Hakverdiyeva
(45) ve sevgilisi Ekrem Dallı’nın (32) cesetleri bir ırmakta bulundu.
11 Ocak 2016’da, Artvin'de imam Y.S., karısı Güler Subaşı'nı (46) bileziklerini vermediği için boğmaya
çalıştı ve ardından asansör boşluğuna atarak öldürdü. Cinayete kaza süsü vermek isteyen erkek
tutuklandı.
11 Ocak 2016’da, Denizli'de H.G. ayrı yaşadığı karısı H.G.'yi barışma teklifini reddettiği için ev işçisi olarak
çalıştığı evde pompalı tüfekle yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek intihar etti.
11 Ocak 2016’da, Ankara'da D.K. yol sorma bahanesiyle otomobille yanında durduğu kadınları cinsel
organını göstererek ve mastürbasyon yaparak taciz etti. Erkek taciz anlarını videoya kaydederek sosyal
medyada yayınladı. D.K. hakkında sosyal medyada yapılan kampanya üzerine emniyete 2 bine mail ihbarı
yapıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan erkek ilk sorgusunda cinsel sorunlarının olduğunu söyledi.
15 Ocak 2016’da, Aydın'da İ.K. (37), eski sevgilisi Yeliz Tokçak'ı (26) barışma teklifini reddettiği için
pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
15 Ocak 2016’da, İzmir'de M.T. (43), eski karısı Nafiye Kirişçiler’i (31) boğazını bıçakla keserek öldürdü.
Bir süre önce cezaevinden çıkan erkek cinayetten sonra polislerin geldiğini görünce intihar etti.
15 Ocak 2016’da, Düzce'de İ.A. (17) annesi Leyla Laman'ı (37) babasının tutuklanmasından sorumlu
tuttuğu için araç içinde başına defalarca levyeyle vurarak öldürdü, kadını yaralı halde yol kenarına bırakıp
kaçan erkek yakalandı. Laman'ın şiddet gördüğü için üç yıl önce boşandığı A.A.'nın ise önceki gün tedbir
kararma uymayıp eve girmeye çalışması üzerine tutuklandığı öğrenildi.
15 Ocak 2016’da, Uşak'ta O.U. (35) sokakta G.F.'yi elle sarkıntılık ederek taciz etti. G.F.'nin şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek daha önce taciz ettiği beş kadın tarafından teşhis edildi. O.U. çıkarıldığı
mahkemece cinsel taciz ve yağma suçlamasıyla tutuklandı.
16 Ocak 2016’da, Kocaeli'de cezaevinden firar eden G.O. (30) karısı Hülya Okatan'ı (27) kendisini
aldattığını düşündüğü için tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihara teşebbüs etti.
16 Ocak 2016’da, Adana'da M.E. boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Ş.K.'yi (20) önce evde
ardından sokakta darp ederek yaraladı. Ş.K.'nin çocuğunu görmek için erkeğin evine gittiği ifade edilirken
esnafın araya girerek engel olduğu olayda M.E. ve babası V.E. gözaltına alındı. M.E.'nin kendisine
müdahale eden bir erkeğe 'Onu öldürmediğime dua etsin' dediği ve babası V.E.'nin 'Bırakın karışmayın
karakoca kavgası' dediği öne sürüldü.
16 Ocak 2016’da, Konya'da Ş.D. (62) sevgilisi Y.Y. (26) ve onun sevgilisi olduğunu öne sürdüğü E.D.'yi
(26) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Ş.D. gözaltına alındı.
17 Ocak 2016’da, İstanbul'da D.H. sevgilisi N.H.'yi darp etti. Erkeğin uyguladığı şiddetin görüntülerini
sosyal medyada ifşa eden N.H. canını zor kurtardığını ve şikayetçi olacağını yazdı.
19 Ocak 2016’da, Antep'te A.R.K. (65), üç yıldır ayrı yaşadığı karısı Leyla Kuruçay'ı (60) evinin
bahçesinde tüfekle defalarca el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
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19 Ocak 2016’da, Manisa'da İ.C., eski karısı P.C.'yi sevgilisi olduğu için tüfekle vurarak ağır yaraladı,
kadının sevgilisi erkeği darp etti. İ.C. kaçtı.
20 Ocak 2016’da, Samsun'da E.Y. (20), sevgilisi C.A.'yı (20) evde bıçakla tehdit ederek tecavüz etti.
Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
20 Ocak 2016’da, İzmir'de F.G. (33) tanımadığı S.G.'ye (34) bıçak tehdidiyle soktuğu metruk evde tecavüz
etti, parasını ve cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtı. F.G.'nin üç gün önce cinsel taciz suçundan
tahliye olduğu öğrenildi. Yakalanan erkek cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak, kişiyi hürriyetinden
yoksun bırakmak ve yağma suçlarından tutuklandı.
20 Ocak 2016’da Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çınar (34), kendisine boşanma
davası açan Serap Çınar’ı (33) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.
20 Ocak 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı N.A.'yı (50) darp etti. Erkek kaçtı.
21 Ocak 2016’da, Samsun'da avukat E.E. (47) annesi Nurhan Eriş'i bıçaklayarak öldürdü, karısı N.G.E.'yi
darp etti. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
21 Ocak 2016’da, Isparta'da M.A., annesi Türkan Akal'ı para vermediği içi boğazını keserek öldürdü.
Cinayetten sonra M.A. sokakta komşusu Aynur Akkuş'tan para istedi, evine kadar kovaladığı kadını zorla
girdiği evinde bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.
21 Ocak 2016’da, Konya'da A.Ç. kendisini elektrikçi olarak tanıtarak girdiği evde Dervişe Kara'yı (84) para
vermediği için defalarca bıçaklayarak öldürdü. A.Ç. cinayetten sonra kendisini elektrikçi olarak tanıtıp
gittiği evde E.G.'ye cinsel tacizde bulundu. Cinsel taciz suçundan yakalanan erkek cinayetten tutuklandı.
21 Ocak 2016’da, Batman’da S.A. (23) yengesi Fahriye Halil’i (62) hırsızlık yapmaya gittiği evinde yüzünü
gördüğü için bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek teslim oldu.
23 Ocak 2016’da, İstanbul'da C.A. (33) tanımadığı E.F.B.'ye (19) bıçak zoruyla götürdüğü bir evin arka
bahçesinde tecavüz etti, kadının parasını ve cep telefonun gasp etti. Olaydan üç gün sonra yakalanan
erkek tutuklandı. C.A. ifadesinde "Şeytana uydum" dedi.
23 Ocak 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı E.Ç.'yi (78) darp etti.
23 Ocak 2016’da, Sosyal medyada O.T. tanımadığı bir kadını telefonda taciz ve numarasını sosyal
medyada yaymakla tehdit etti. Kadın O.T. ile olan mesajlaşmalarını sosyal medyada yayınlayarak erkeği
ifşa etti.
24 Ocak 2016 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Aksu Sokak
üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında eşi Dilek K.'dan ayrılan Hüseyin Ç., sabaha karşı geldiği eski
kayınbabasının evine balkondan girerek kayınbabası 61 yaşındaki Bayram ile baldızı 16 yaşındaki Hacer'i
öldürdü, kayınbiraderi Aziz Kara'yı da yaralayarak kaçtı. Kara daha sonra tutuklandı.
25 Ocak 2016’da, Ankara'da A.C. (55), karısı Pembe (45), oğlu Savaş (21) ve kızı Aliye Canal'ı (18)
tabancayla öldürdü, kızları S.C. (20) ve H.C.'yi (24) ağır yaraladı. A.C.'nin cinayeti Aliye Canal'ın 2013
yılında cinsel tacize uğradığına dair eve dava kağıdını gördükten sonra işlediği ifade edilirken bir süre
önce Pembe Canal'ın erkek hakkında şiddet uyguladığı için üç defa suç duyurusunda bulunduğu, daha
önce erkek hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
Öldürülenlerden Savaş Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği aktivistiydi.
25 Ocak 2016’da, Antalya'da Almanyalı futbolcu N.P. takımının kamp organizasyonunda sorumlu bir
kadını taciz etti. Spor kulübü N.P.'nin sözleşmesini feshetti.
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25 Ocak 2016’da Konya'da Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görev yapan 2 çocuk annesi S. kurumdaki bir
doktor tarafından uğradığı tacizi yönetime şikâyet etti. Uğradığı tacizi tanıklarla da ispat eden S. başka bir
ilçeye tayin edilirken doktor için hiçbir işlem yapılmadığı öğrenildi.
26 Ocak 2016’da, Aksaray'da bir erkek kızı P.Y.'yi darp etti.
27 Ocak 2016’da, İstanbul'da H.İ.Ç. (31) sevgilisi Ö.K.'yi (37) kıskandığı için darp etti, Ö.K. darp sırasında
erkeği bıçaklayarak öldürdü. Ö.K. tutuklandı.
28 Ocak 2016’da Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde şizofreni hastası olduğu belirtilen 5 yıllık evli 35 yaşındaki
Mustafa Demirbilek, ikinci çocuğuna 5 aylık hamile olan eşi 22 yaşındaki Edibe Demirbilek'i av tüfeği ile
başından vurarak öldürdü. Erkek cinayetten teslim oldu.
29 Ocak 2016’da, Kırşehir'de M.N. (40) karısı R.T.'yi (34) darp etti. Erkekten kaçan R.T. bir sığınma evine
yerleştirildi.
29 Ocak 2016’da, İzmir'de E.C.T. (38) karısı N.T.'yi (35) darp etti. N.T. kendisine sürekli şiddet uygulayan
erkeği darp sırasında tabancayla öldürdü. Kadın cinayetten sonra teslim olurken ifadesinde silahın kaza
eseri ateş aldığını, 15 yaşında olan kızı D.T. ile sürekli kocasından şiddet gördüklerini, kızını okuldan alıp
bir kuaförde işe başlattığını ve birkaç ay önce boşanma kararı aldığını ancak erkeğin kabul etmediğini
söyledi. N.T. tutuklandı.
29 Ocak 2016’da, İstanbul'da 25-30 yaşlarında bir erkek, sokakta tanımadığı D.K.'yi elle taciz etti. D.K.'nin
çığlık atması üzerine erkek kaçtı. D.K. erkekten şikayetçi olurken birçok kadının aynı eşkali vererek daha
önce şikayetçi olduğu öğrenildi.
30 Ocak 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı E.A.'yı (18) darp etti. E.A. hastaneden darp raporu alarak
şikayetçi oldu.
30 Ocak 2016’da, Düzce'de Gürcistan uyruklu Ema S. (56), Elnaz S. (46) ve Sahip S. (19) evlerinde
öldürülmüş olarak bulundu.
31 Ocak 2016’da, İstanbul'da B.T. (39), boşanmak isteyen karısı Bahar Turhan'ı (34) tabancayla öldürdü.
Erkek cinayetten sonra intihar etti. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Bahar Turhan'ın akrabası
A.C.'nin tecavüzüne uğradığı, olaydan sonra M.Ş. isimli bir erkekle birlikte olduğu, erkeğin Bahar Turhan'ı
öldürmekle tehdit ettiği ve zorla boşanma dilekçesi imzalattığı ifade edilirken B.T.'nin bir arkadaşına
cinayetten önce iki erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğu söylediği öne sürüldü.
31 Ocak 2016’da, İstanbul'da M.B. (36) sevgilisi Nurcan Arslan'ı (40) ayrılmak istediği için defalarca el
ateş ederek öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
31 Ocak 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı F.E.'yi (21) darp etti. F.E. hastaneden darp raporu alarak
şikayetçi oldu.
1 Şubat 2016’da, Kastamonu'da N.Ç. (32) boşanma davası açan karısı İsmet Çiftçioğlu'nu (22) ve sevgilisi
olduğu öne sürülen Turan Demir'i (27) duruşma sonrasında tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan
erkek yakalandı.
2 Şubat 2016’da, Antalya'da S.A., sevgilisi S.G.'yi otomobilde darp etti. İhbar üzerine olaydan sonra
aracında yalnızken gözaltına alınmak istenen erkek yanındaki tabancayla intihara teşebbüs etti, darp ettiği
kadının getirilmesini istedi, bir süre sonra yanına gelen bir araca binerek kaçtı. S.A.'nın dolandırıcılık
suçundan arandığı öğrenildi.
2 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı N.S.'yi (23) akrabasının evinde darp etti.
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3 Şubat 2016’da, Bursa'da M.T. karısı Tülin Türe'yi (50) keserle öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar
etti.
3 Şubat 2016’da, Adana'da S.U. kız kardeşi Yıldız Tongul ve sevgilisi Murat Uygun'u sokakta tabancayla
öldürdü. Cinayetten sonra S.U. arkadaşı R.E. ve U.E.'nin evinde saklandı. Tutuklanan S.U. cinayeti Yıldız
Tongul'un abisi ve yengesi tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı için işlediği ve yakalanmasaydı abisi ve
yengesini de öldüreceğini söyledi.
3 Şubat 2016’da, Sakarya'da S.S. (29) karısı P.S.'yi (33) darp etti. Gözaltına alınan erkek ifadesinin
ardından serbest bırakıldı.
4 Şubat 2016’da, Antep ilinde, Düztepe Mahallesi'nde bir evi basan Yusuf Taş isimli şahıs, kendisinden
boşanmak isteyen eşi Tuba Taş (21) ile barışma ve bir araya gelme talebini iletmek üzere, Tuba Taş’ın
teyzesi Şenel Çakmak’ın evine gitti. Burada red cevabı alan Yusuf Taş, eşi Tuba Taş, teyzesi Şenel
Çakmak ve evde bulanan Ahmet Çakmak (16), Duran Taş (23) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi, yanında
bulunan pompalı tüfekle öldürdü. Taş, olay yerinden kaçtı. Polis tarafından aranan Taş’ın amcası Mustafa
Taş (45), eşi Gülay Taş (44) ile çocukları Türkan (20), Furkan (16) ve Gül (14) ise evlerinde ölü bulundu.
Amca Taş ve ailenin aranan şahıs tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.
5 Şubat 2016’da, Antalya'da H.B. (49) karısı Şerife Butgül'ü (48) keserle öldürdü. H.B.'nin Alzheimer
hastası olduğu öne sürülürken bir süredir kayıp olduğu ve hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu ifade
edildi. H.B. tutuklandı.
5 Şubat 2016’da, Tekirdağ'da A.Ç., karısı Nurcan Çakmak'ı boşanmak istediği için tabancayla öldürdü.
Erkeğin 26 Ocak'ta ağır yaraladığı Nurcan Çakmak 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. A.Ç. tutuklandı.
5 Şubat 2016’da, İstanbul'da Z.K. karsı A.K.'yi (35) bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin yapılan sorgusunda bir
hafta önce kızlarının A.K.'nin yeğeni tarafından kaçırıldığı ve bu durumdan kadını sorumlu tuttuğu öne
sürüldü. Cinayetten sonra kaçan Z.K. tutuklandı.
5 Şubat 2016’da, Aksaray'da H.Ş. karısı D.Ş.'yi (26) darp etti.
5 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı N.S.'yi kesici aletle yaraladı.
6 Şubat 2016’da, Ankara'da S.G. eski sevgilisi olduğu öne sürülen ve eşinin akrabası olan Nesrin Aksoy'u
(20) pompalı tüfekle öldürdü. Cinayet sırasında evde bulunan ve kalp krizi geçiren kadının annesi
Nurhayat Aksoy da hayatını kaybetti. Erkek cinayetten sonra intihar etti. Nesrin Aksoy’un babası C.A.,
S.G.’nin kendisinden para istediğini, parayı vermeyince S.G.’nin karısını dövdüğünü, Nesrin Aksoy’un
evliliği konusunda da “bu işi bozacağım, sen de göreceksin” dediğini aktardı.
6 Şubat 2016’da, Adana'da B.Y. (28) platonik aşık olduğu Türkan Sarıkaya'yı (26) darp etti, kafasına bir
cisimle defalarca vurarak öldürdü. B.Y.'nin erkek arkadaşları A.D. ve U.F. kadını yaralı halde evinin önüne
bıraktı, Türkan Sarıkaya yedi gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. B.Y. olaydan iki gün sonra
teslim oldu. Üç erkek öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandılar.
6 Şubat 2016’da, İzmir'de E.T. (22) sosyal medyadan tanıştığı Z.Ş.'ye (57) fotoğraflarını yayınlamakla
tehdit ederek gittiği evinde tecavüz etti, direnen kadını darp etti ve paralarını çaldı. Erkek tutuklandı.
7 Şubat 2016’da, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde 26 yaşındaki S.G.’yi bıçakla tehdit ederek
götürdüğü inşaatta tecavüz etmek isteyen 27 yaşındaki Ü.A., genç kadının çığlık atmasına üzerine telaşa
kapılarak kaçtı. Jandarma ekiplerin 40 farklı kamera incelemesinin ardından gözaltına alınan bıçaklı
saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Şubat 2016’da, Karaman'da Ü.E. (46), evine girdiği Hatice Aksoy'u (81) tecavüze teşebbüs ettikten
sonra boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. Ü.E.'nin daha önce 7 yaşındaki bir erkek
çocuğuna tecavüz edip öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.
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9 Şubat 2016’da, İstanbul'da bir bavulda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği tespit
edilemedi.
9 Şubat 2016’da, Aydın'da 22 Aralık'ta tabancayla öldürülen Hatice Alper Kavalcı'nın (38) cinayet
zanlısının kocası C.K. (65) olduğu tespit edildi. C.K.'nin cinayeti kıskançlık sebebiyle işledi öne sürüldü.
Erkek cinayetten sonra intihar etmişti.
9 Şubat 2016’da, Adıyaman'da R.D. parkta bir kadına fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.
9 Şubat 2016 günü derneğe gelerek başvuruda bulunan B.Y.; “Lise döneminden beri M.A. adlı kişinin
telefonla arayarak mesajla, sosyal medya yoluyla beni rahatsız ediyor ailesiyle ailem görüştü ancak bir şey
yapmadılar en son okuluma gelerek tacizi fiziksel boyuta taşıdı. Şahsın bana psikolojik ve fiziki zarar
vermesinden endişe duymaktayım. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Şubat 2016’da, Balıkesir'de S.Ş. annesi H.A. ile eski nişanlısı G.B.'yi (23) eterle bayıltarak başka bir
şehirdeki yakınları K.D.'nin evine kaçırdı. G.B.'nin durumu anlattığı K.D.'nin ablası polise erkeği, arkadaşı
Y.M.Ö. ve annesini ihbar etti. İki erkek tutuklanırken H.A. serbest bırakıldı. G.B.'nin erkekten psikolojik
taciz ve tehdit nedeniyle ayrıldığı ifade edildi. G.B.'nin kaçırılması üzerine sosyal medyada
#GizemNerede? kampanyası başlatılmıştı.
10 Şubat 2016’da, Adana’da 45 yaşındaki Fadıl A., sevgilisi 38 yaşındaki Kifayet Hadra’yı evlenme teklifini
kabul etmeyince tabancayla vurdu. Ayaklarına 4 kurşun isabet eden genç kadın, "Evlenmek istedi, kabul
etmeyince vurdu" dedi.
11 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı V.O.'yu darp ederek yaraladı.
12 Şubat 2016’da, İstanbul Sarıyer’de bir eve pencereden giren inşaat işçisi 36 yaşındaki L.E., 29
yaşındaki H.Ç. adlı kadına uykuda tecavüz etmek istedi. Taytının kesildiğini fark edip uyanan genç kadının
çığlıkları üzerine uyanan erkek kardeşleri saldırganı dövdü. Buna rağmen kaçmayı başaran L.E., tedavi
için gittiği hastanede yakalandı.
12 Şubat 2016’da, Denizli'de A.O. (30) ve kardeşi R.O. (25), Kübra Acar'a (52) tecavüz ettikten sonra
başına taşla vurarak öldürdüler, elleri ve ayakları bağlı halde kadının cesedini kuyuya attılar. Cinayetten
sonra kaçan erkekler gözaltına alındı. A.O.'nun daha önce kuzeni olan bir kadına tecavüze teşebbüs ettiği,
direnen kadını defalarca bıçakladığı için dört yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.
12 Şubat 2016’da, Yalova'da bir süre önce karısından boşanan T.B. (55) ayrılmalarından sorumlu tuttuğu
kızı F.B.'yi (28) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek intihar etti.
12 Şubat 2016’da, Adana'da F.A. (45) sevgilisi K.H.'yi (38) evlenme teklifini reddettiği için tabancayla
yaraladı.
13 Şubat 2016’da, Adana'da M.S. (44) eski sevgilisi D.K.'yi (35) bıçak zoruyla götürdüğü bir çöplükte darp
etti ve "Seni burada öldüreceğim, sonun Münevver Karabulut gibi olacak. Cesedini parça parça edip
gömeceğim, onun cesedini buldular ama seni kimse bulamayacak" diyerek öldürmekle tehdit etti. D.K.
erkekten evlenmek istediğini söyleyince kurtuldu. D.K.'nin daha önce kendisine işkence yapan erkekten
yedi kez şikayetçi olduğu, M.S.'ye iki kez uzaklaştırma kararı verildiği ve yaralama suçundan dava açıldığı
ve tutuksuz yargılandığı öğrenildi. D.K.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkeğe 3. kez uzaklaştırma
kararı verdi, M.S. ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
13 Şubat 2016’da, İstanbul'da metrobüs durağında M.K. tanımadığı D.A.'yı fiziksel olarak taciz etti.
Gözaltına alınan erkek denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.
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14 Şubat 2016’da, Mersin'de 26 Ağustos 2015'te sevgilisi Sedef Tuncay'ı (23) darp ettikten sonra araçla
sulama kanalına atan Y.S. (27) tutuklandı, olay kayıtlara trafik kazası olarak geçmişti. Erkek hakkında
kasten öldürme suçundan dava açıldı.
15 Şubat 2016’da, İstanbul'da N.U. (30), karısı Hamiyet Uğur'u (25) tüfekle öldürdü. "14 Şubat Sevgililer
Günü" sebebiyle şakalaşırken kazayla tüfeğin ateş aldığını söyleyen erkek gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da, İstanbul'da ülkü ocaklarının Özgecan Aslan için düzenlediği eylemde ülkücü erkekler
zafer işareti yaptığı gerekçesiyle bir kadını ve sevgilisini darp etti.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır'da D.Ç. (30) sevgilisi M.B.'yi (31) ayrıldığı için bir alışveriş merkezi önünde
tabancayla öldürdü. M.B.'nin erkekten evli olduğunu öğrendiği için ayrıldığı ifade edildi. Erkek cinayetten
sonra intihar etti.
15 Şubat 2016’da, Antalya’da eşi 23 yaşındaki Gürsel C.’nin evde rehin tutup şiddet uyguladığı iddia
edilen 19 yaşındaki Esma C., polis tarafından kurtarıldı. Dayak nedeniyle gözü şişen kadın hastaneye
götürülürken, şüpheli eş gözaltına alındı.
16 Şubat 2016’da, Amasya'da C.S., liseden beri karşılıksız şekilde aşık olduğu Burcu Akkuş Kaya (29) ve
kocası Selçuk Kaya'yı (33) tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan C.S. yakalanacağını anlayınca
intihara teşebbüs etti, erkek ağır yaralandı.
16 Şubat 2016’da, İstanbul'da L.E. (36) pencereden girdiği evde tanımadığı H.Ç.'ye (29) uykusunda
tecavüz etmeye çalıştı, uyanan kadını bıçakla tehdit etti. H.Ç.'nin çığlık atması üzerine evde bulunan
erkek kardeşleri L.E.'yi darp etti, kaçan L.E. yakalandı.
16 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı S.Ö.'yü darp etti.
17 Şubat 2016’da, Nevşehir’in Avanos İlçesi’ne bağlı Sarılar Köyü’nde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu
öne sürülen 47 yaşındaki Nuriye Uçurgan, üniversite öğrencisi olan kızı 21 yaşındaki Meryem Oral’ı
tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
17 Şubat 2016’da, Yalova’nın Altınova İlçesi’nde bir süre önce eşinden boşanan 58 yaşındaki Temel
Baysal bu sabah yolda karşılaştığı kızı 28 yaşındaki Fatma Baysal’ı boşanmalarına neden olmakla
suçladı. Çıkan tartışmada Temel Baysal, pompalı tüfekle kızını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Başından ağır yaralanan Temel Baysal yaşamını yitirirken, ağır yaralanan kızı Fatma Baysal ise tedavi
altına alındı.
18 Şubat 2016’da İHD genel merkezimize sözlü ve yazılı başvuran Karolin Camgöz, eczacı olduğunu
2006 yılı sonlarında Van ili Bahçesaray ilçesinde açtığı eczane ile ilgili yasal mevzuatın tamamlanması
konusunda tartıştığı ve suçlu olduğuna dair kendisi hakkında iddia name hazırlayan savcı dâhil yerel
güvenlik güçleri ve sorun yaşadığını ve sonucun’da da “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret,
iftira” suçunu işlediği sabit görüldüğünden hapis cezası verilerek cezaevine konulduğu öğrenilmiştir.
Başvuru evrakları incelendiğinde Karolin Camgöz’ün bahse konu kamu görevlilerine söylediği sözlerin
hakaret kabul edildiği, Ermeni kökenli olduğu öğrenilen Karolin Camgöz’e küçük bir ilçenin Jandarma,
Emniyet ve yargı üst düzey mensuplarının hemen hemen hepsinin davacı oldukları görülmüştür. Ermeni
kökenli olması, kadın olması ve 12 yıla varan hapis cezası verilmesi derneğimiz tarafından incelenebilir ve
araştırılabilinir bir durum olarak dikkatimizi çekmiştir.
18 Şubat 2016’da, Kayseri'de bir lisede öğretmen B.Ö. (33) öğrencisi C.B.K.'ye (18) arabasında tecavüz
etti. C.B.K. okul yönetimine erkekten şikayetçi oldu, okul yönetimi olayı örtbas etti. C.B.K. olaydan sonra
intihar etti. C.B.K.'nın olayı ailesine bildirmesi için müdür yardımcısından gün istediği, baygınlık geçiren
kadının revirde tutulduğu çağrılan ambulansın geri gönderildiği ve kadına iyi olduğuna dair tutanak
imzalatıldığı ifade edildi. Erkek C.B.K.'nin intiharından dört gün sonra tutuklanırken okul müdürü E.E,
müdür yardımcıları M.T.İ. ve A.E. ile rehber öğretmenler Z.A. ve K.C. hakkında suçu gizleme ve görevi
ihmal suçlarından adli ve idari soruşturma başlatıldı. B.Ö.'nün altı ay önce toplumsal cinsiyet eğitimine
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katıldığı ve sertifika aldığı öğrenilirken aynı okulda başka kız öğrencilere de cinsel tacizde bulunduğu ifade
edildi.
18 Şubat 2016’da, Hatay'da Y.B. (24) kaynanası S.M. (39) ve baldızı S.M.'yi (23) pompalı tüfekle yaraladı.
Erkek olaydan sonra kaçtı.
18 Şubat 2016’da, Konya'da bir erkek tanımadığı S.İ.'yi (29) kendisine para vermediği için darp etti. Erkek
kaçtı.
18 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek Z.O.'yu (83) darp etti.
18 Şubat 2016’da, Muğla'da bir erkek sevgilisini sokakta darp ederek yaraladı. Kadın erkekten şikayetçi
oldu.
19 Şubat 2016’da, İstanbul'da U.K. sevgilisi S.T.'yi boğazına bıçak dayayarak sokakta iki saat boyunca
rehin aldı.
19 Şubat 2016’da, Edirne'de cezaevinden firar eden ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.T. (35)
karısı H.T.'yi darp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek cezaevine gönderildi.
20 Şubat 2016’da, Eskişehir'de B.Ö. sokakta S.Y.'ye fiziksel tacizde bulundu, kadına sarılmaya çalıştı.
Kadının şikayeti üzerine erkek hakkında soruşturma başlatıldı.
21 Şubat 2016’da, Ankara'da Gonca Bora evinde tabancayla öldürüldü.
22 Şubat 2016’da, Bartın’ın Amasra ilçesi Şükürler Köyü’nde tekstil işçisi Fikri Taflan (31), 8 yıllık eşi
Gülfer Taflan (23) ve eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği minibüs şoförü Muhammet Ayrancı’yı (37) tabanca
ile öldürüp kaçtı.
23 Şubat 2016’da, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 8 aydır memur olarak görev yapan 22
yaşındaki Necla Sağlam, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Katil zanlısı Tolga K.’nin, cinayetten
birkaç gün önce su tesisatındaki arızayı tamir etmek için Necla Sağlam’ın evine gittiği ortaya çıktı. Tolga
K., mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle 18 Mart 2016 tarihinde tutuklandı.
23 Şubat 2016’da, İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.Ç. (35) boşanma davası açan ve
evden ayrılan karısı Zeynep Çelebi'yi (24) barışma teklifini reddettiği için tabancayla öldürdü. Erkek
cinayetten sonra intihar etti. İ.Ç.'nin 13 Şubat'ta Zeynep Çelebi'yi kaçırdığı, ailesinin ihbarı üzerine kadının
eve döndüğü ve şikayetçi olduğu; 16 Şubat'ta kadını darp edip, öldürmekle tehdit ettiği ve kadının ikinci
şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
24 Şubat 2016’da, Adana'da bir hastanede kendisini psikiyatrist tanıtan M.Ö. (41) hastanede tanıştığı ve
sevgili olduğu Y.R.'ye (19) ormanlık alanda tecavüz etti, görüntülerini çektiği kadını tehdit ederek defalarca
ilişkiye zorladı. Kadının şikayeti üzerine tutuklanan erkek hakkında 27 yıl hapis cezası istemiyle dava
açıldı. (Geçen yaz yaşanan bu olay 24 Şubat'ta basına yansıdı)
24 Şubat 2016’da, Niğde'de bir devlet hastanesinde kendisini doktor olarak tanıtan M.S. tedavi altındaki
hasta D.Y.'yi taciz etti. Kadının çığlık atması üzerine kaçan erkek yakalandı.
24 Şubat 2016’da, Samsun'da C.Ç. (28) tanımadığı C.A.'ya (21) asansörde fiziksel tacizde bulundu.
Kadının şikayeti üzerine yakalanan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı.
24 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek 55 yaşındaki karısını darp etti.
25 Şubat 2016’da, Edirne’de M.Ö. (66) ev sahibinin kızı zihinsel engelli A.K.'ye (31) evde tecavüz etti.
M.Ö. tutuklanma talebiyle çıkarıldığı mahkemece "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.
278

25 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek kızı M.B.'yi (20) darp etti.
25 Şubat 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı H.O.'yu (31) darp etti.
26 Şubat 2016’da, Adana'da laf atan üç erkekle kocası, kayınpederi Y.A. ve kayınbiraderi E.A.'nın kavga
etmesini önlemek için araya giren Burcu Acar (22) tabancayla öldürüldü. Silahın kimin tarafından
ateşlendiği belirlenemedi, yanlarında tabanca getiren Y.A., E.A. ve diğer dört erkek gözaltına alındı.
26 Şubat 2016’da, Tokat'ta R.A. (42) sevgilisi Hülya Aydın'ı (47) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra
kaçan erkek yakalandı.
26 Şubat 2016’da, Aydın'da M.N. pencereden girdiği evde komşuları B.K. (22) ve Ö.D.'yi (21) bıçaklayarak
yaraladı. Kadınların direnmesi üzerine kaçan erkek yakalandı.
26 Şubat 2016’da, İstanbul'da bir bale kursunun sahibi olan Ö.Ü. (56) üç kurs öğrencisi kıza masaj yapma
bahanesiyle cinsel tacizde bulundu. Kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek, çocuğun cinsel
istismarı suçundan tutuklandı.
26 Şubat 2016’da, İstanbul'da bir otelde resepsiyon görevlisi E.K. gizlice girdiği odada uyuyan müşteri
İsveç vatandaşı F.G.'yi taciz etti. F.G.'nin direnmesi üzerine erkek kaçtı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına
alınan ve ardından serbest bırakılan erkek hakkında 'Basit Cinsel Saldırı' suçu kapsamında 3 yıldan 7.5
yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı. (31 Aralık 2015'te yaşanan bu olay 26 Şubat'ta basına
yansıdı.)
27 Şubat 2016’da, İzmir'de emekli subay S.G. (49) eski sevgilisi Zeliha Köse'yi (45) beylik tabancasıyla
öldürdü. S.G.'nin cinayeti evlilik için verdiği parayı geri alamadığı için işlediği öne sürüldü. Erkek
cinayetten sonra teslim oldu.
27 Şubat 2016’da, Bursa'da emekli memur Ç.B. (58) aynı evde yaşadığı gelini M.B.'ye cinsel tacizde
bulundu. Taciz sırasında M.B. erkeği bıçaklayarak öldürdü. M.B. tutuklandı.
27 Şubat 2016’da, Samsun'da T.P. birlikte yaşadığı eski karısı N.Z.'yi üçüncü kattaki evlerinin
balkonundan itti. Yaralanan N.Z. ilk ifadesinde düştüğünü söyledi, ikinci ifadesinde erkekten şikayetçi oldu.
T.P. öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.
28 Şubat 2016’da, Amasya'da U.G. (41) eski karısı G.S.'yi başkasıyla nişanlandığı için tabancayla
defalarca ateş ederek ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek teslim oldu.
29 Şubat 2016’da, İstanbul'da C.U üniversiteden arkadaşı G.D.'ye (20) arkadaşlarıyla birlikte gittikleri
evinde tecavüz etti, ardından aynı üniversitede öğretim üyesi olan T.Y. kadına tecavüz etmeye çalıştı.
G.D.'nin çığlıkları üzerine komşular polis çağırdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29 Şubat 2016’da Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, kendisini takip ederek " Yüzüne yazık olacak. Parmaklarını
kesecekler" şeklinde tehdit ve hakaret eden üç kişiyi savcılığa şikayet ettiği öğrenildi.(Milliyet)
29 Şubat 2016’da akşam saatlerinde Aksaray’ın Hamidiye Mahallesi’nde öğrenilen olayda iddiaya göre
tartışma yaşanınca Yasin K., nişanlısı Seda C.’yi dövdü. Seda C., gördüğü şiddetin ardından kendi evine
gitmek istedi. Yasin K., gitmesine izin vermedi. Yasin K. daha sonra kapıyı kilitleyip alışveriş yapmak için
markete gitti. Seda C., nişanlısının markete gitmesini fırsat bilip pencereden bağırarak yoldan geçenlerden
yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler polise haber verdi. Gelen polisler Seda C.’yi
hapsedildiği evden kurtarıldı. Eve dönen Yasin K. de gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden
geçirilen Seda C., başından darbe aldığını belirterek, "Kafama vurdu ve şu an başım şiş. Beni eve
hapsetti. Cep telefonumu da aldı" dedi.
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1 Mart 2016’da, Aydın’da M.A. (42) ve M.T. (34) arkadaşları olan T.A.’ya (26) birlikte gittikleri evde tehdit
ederek bir hafta boyunca tecavüz etti. Erkekler T.A.'yı çıplak görüntüleriyle tehdit etti. T.A.’nın
hareketlerinde şüphelenen mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine erkekler yakalandı. Gözaltına alınan
erkekler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
1 Mart 2016’da, İstanbul’da N.G. sokakta farklı zamanlarda D.K., M.D. ve E.U.’ya bıçak tehdidiyle cinsel
tacizde bulundu, kadınların paralarını gasp etti, E.U.’yu yaraladı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.
N.G.’nin 2008 yılında bir kadına tecavüze teşebbüs ettiği, dört yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli
serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi. (Aralık 2014'te yaşanan bu olay erkeğin yakalanmasıyla 1
Mart’ta basına yansıdı.)
2 Mart 2016’da, Kocaeli’nde Z.K. boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Fatma Karakoyun,
kayınvalidesi Emine Baştan, kayınbiraderi Soner Baştan’ı pompalı tüfekle öldürdü. Erkek cinayetten sonra
intihar etti. Z.K.’nin cinayetten önce evden ayrılıp boşanmak istediği için Fatma Karakoyun’u ve ailesini
tehdit ettiği ifade edildi.
2 Mart 2016’da, Van'da M.S.C. sokakta iki kadını cinsel organını göstererek taciz etti. Kadınların şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. M.S.Ç.’nin 6 ay öncesinde de teşhircilik suçlamasıyla
gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
2 Mart 2016’da, İzmir'de V.K. (25) 18 Ocak 2015'ten 2 Mart'a kadar farklı zamanlarda P.K. (24), D.B. (26),
N.C. (34), A.Ü. (22), S.I. (23) ve P.K.'yi (24) taciz etti. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan V.K., sulh
ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
2 Mart 2016’da, Çorum'da M.C. (38) karısı, annesi ve üç çocuğunu evde rehin aldı.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Cami Mahallesi'nde ikamet eden Samiye Özer (21), eşi
Eyüp Özer tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Karın, kol ve bacağına isabet eden kurşunlarla
yaralanan Samiye Özer, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, vücuduna
11 kurşunun isabet ettiği belirlendi.
3 Mart 2016’da, Kocaeli'nde emekli öğretmen M.D. (52) karısı Beysun Özkanışlı Düz'ü (56) tabancayla
öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
3 Mart 2016’da, Denizli'de A.Ö. karısı G.Ö.'yü boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı. Cinayette teşebbüs
eden erkek gözaltına alındı.
4 Mart 2016’da, Eskişehir'de ormanlık alanda saklanan M.P. yoldan geçen iki kadını taciz etti. Kadınların
şikayeti üzerine bölgede bulunan polis tarafından takip edilen M.P. yakalandı. Erkeğin dört ayda yedi
kadını sokakta taciz ettiği, kadınların şikayetçi olduğu öğrenildi. M.P. tutuklandı.
5 Mart 2016’da, Antep'te bir kadın öldürüldükten sonra yakıldı ve taş yığınına gömüldü. Kadının kimliği
belirlenemezken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
5 Mart 2016’da, Adana'da 20 ay önce kaybolan Hilal Özcan'ın sürekli telefonda konuştuğu ve hakkında
dedikodu çıktığı bahanesiyle abisi Ö.Z. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Ö.Z.
babası R.Z. birlikte Hilal Özcan'ın cesedinin gömdüğü söyledi. Ö.Z. tutuklanırken annesi E. ve babası R.
gözaltına alındı.
5 Mart 2016’da, İstanbul'da İ.A. (30) karısı G.A.'yı (25) boğazını keserek ağır yaraladı, iki çocukları Elifcan
ve Dilara'yı (5) bıçakla öldürdü. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtıktan sonra intihar etti.
5 Mart 2016’da, İzmir'de bir belediyede görevli müdür T.D. aynı kurumda çalışan bir kadını telefon
mesajıyla taciz etti, taciz olayını gündeme getirmeye çalışanları sürgünle tehdit etti.
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6 Mart 2016’da, İstanbul Esenyurt'ta 8 yıllık evli ve 1 çocuk annesi olan 28 yaşındaki Yasemin Altun,
kocası Ömer Altun tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
6 Mart 2016’da, İstanbul'da üç ay önce öldürülen Özbekistan vatandaşı Rano S.'yu (43) bıçaklayarak
öldüren ve yanındaki erkeği yaralayan olayın zanlılarının Afganistan vatandaşı N.T. (30) ile arkadaşı S.A.
(19) olduğu ortaya çıktı. Yakalanan erkekler cinayeti fuhuş için buluştuklarını, fiyat anlaşmazlığından
dolayı işlediklerini söyledi.
6 Mart 2016’da, Giresun'da Muhammer Yılmaz (43) barışmak istediği eski sevgilisi F.G.'yi (30) darp etti.
F.G. Yılmaz'ı erkeğin silahıyla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan F.G. yakalandı.
7 Mart 2016’da, İstanbul Ümraniye’de 27 yaşındaki 1 çocuk annesi Demet Karakaş, ayrılmak istediği
kocası Nurali Karakaş (31) tarafından bıçak türü kesici aletle öldürüldü.
7 Mart 2016’da, Zonguldak'ta H.K. (34) eski sevgilisi Safiye Geyik'i (39), arkadaşı Burak Demirtürk'ü (34)
ve annesi Hilmiye Demitürk'ü (57) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten bir gün sonra teslim oldu. H.K.
ifadesinde cinayetleri Geyik ve Demirtürk'ün ilişkileri olduğunu düşündüğü için işlediğini söylerken Geyik'in
erkeğin barışma teklifini reddettiği ifade edildi.
7 Mart 2016’da, İzmir'de emekli polis memuru E.N. (58) boşanmak üzere olduğu karısı Müzeyyen Neşeli'yi
(55) ruhsatlı tabancasıyla defalarca el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek teslim oldu.
7 Mart 2016’da, İstanbul'da N.K. (31) boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Demet Karataş'ı (27)
önce başına sert bir cisimle vurdu ardından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Demet Karataş'ın eve
eşyalarını almak için gittiği öğrenildi. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
7 Mart 2016’da, İstanbul'da bir restoranda çalışan erkek çalışanlar hesaba itiraz ettikleri için sekiz kadını
darp ederek 45 dakika alıkoydu. Olaydan sonra lokanta mühürlenirken kadınlar erkeklerden şikayetçi oldu.
7 Mart 2016’da, Samsun'da F.K. (31) eski sevgilisi B.Ö.'yü görmek için kadının çocuğunu okul çıkışında
kaçırdı. Kadının şikayeti üzerine yakalanan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8 Mart 2016’da, İzmir'de A.İ. (62) sevgilisi Nermin Akçay'ı (47) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Borç
meselesi yüzünden kadını öldürdüğünü söyleyen erkek cinayetten sonra teslim oldu.
8 Mart 2016’da, Edirne'de M.T. komşusu M.N.'ye (86) zorla girdiği evinde önce darp ederek yaraladı
ardından tecavüz etti ve parasını gasp etti. M.T. tutuklandı.
8 Mart 2016’da, Kayseri'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (39) barışmak teklifini reddeden
karısı Ü.K.'yi (37) ve araya giren kızı B.K.'yi (15) bıçaklayarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek
yakalandı.
8 Mart 2016’da, Adana'da bir üniversitede M.B. (20) 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadınların kurduğu
'Kadınlar Kahvesi' isimli stantta S.Ü.'yü (21) darp etti. Kadının şikayetçi olması üzerine erkek çevrede
bulunan polis tarafından gözaltına alındı. S.Ü. erkeğin sevgilisiyle tartıştığı sırada M.B.'yi sakinleştirmek
isterken darp edildiğini söyledi.
8 Mart 2016’da, Aydın'da Ç.A. birlikte yaşadığı sevgilisi C.K.'yi darp etti. Erkek 'kadına şiddet' ve
'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
8 Mart 2016’da, Kütahya’da A.B. eski sevgilisi İ.K.'yı kendisine gönderdiği bazı özel fotoğraflarını
başkalarına göstermekle tehdit etti. Erkeğin tehditleri sebebiyle intihara teşebbüs eden İ.K. ağır yaralandı.
9 Mart 2016’da, Hakkari'de H.K. boşanmak isteyen ve evden ayrılıp ailesinin yanına yerleşen çocuk gelin
karısı S.K.'yi bulmak için gittiği evde baldızları Şükran Durmaz (20), Hediye Durmaz (18), H.D. (12) ve
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kendi kızları A. (5) ve Arjin'e (2) tabancayla ateş etti. Şükran Durmaz, Hediye ve Arjin hayatını
kaybederken H.D. ve A. yaralandı. Erkek cinayetten sonra teslim oldu. H.K.'nin S.K.'yi 14 yaşındayken
kaçırdığı, evlendikten sonra sürekli şiddet uyguladığı, daha önce de evden ayrılan kadının aile bireyleri
tarafından ikna edildiği öğrenildi.
9 Mart 2016’da, Samsun'da T.E. (36) boşanma aşamasında olduğu karısı E.E.'yi (31) bıçakladı. Erkek
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı..
10 Mart 2016’da, Urfa'da 9 Şubat günü yaşamını yitirdiği belirterek toprağa verilen 33 yaşındaki Selma
Kiraz'ın, eşi tarafından maruz kaldığı şiddet sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Merkez Eyyübiye
ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi’nde bir ay önce yaşananlara ilişkin gözaltına alınan İsmail Kiraz, cinayeti
itiraf ettikten sonra dün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.
10 Mart 2016’da, Antep ilinde, kız kardeşi Ayşe Ş.'nin evine diğer kardeşleriyle birlikte giden İ.Ş. ile kız
kardeşi arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışma kavgaya dönüşmesi ardından, İ.Ş. belinden silahı
çekerek kız kardeşine ateş etti. Ayşe Ş. Olay yerinden yaşamını yitirdi.
10 Mart 2016’da, İstanbul'da madde bağımlılığıyla ilgili bir sivil toplum kuruluşu genel müdürü İ.K.
merkezde tedavi gören bir kadına uyuşturucu madde verip tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine yapılan
soruşturmada erkek uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı. Soruşturma kapsamında İ.K.'nın tedavi için
gelen ve maddi durumu olmayan kadınlarla ilişkiye girdiği ifade edildi. (Basına tecavüz olayının ne zaman
yaşandığı yansımadı.)
11 Mart 2016’da, Sakarya'da A.T. karısını sopayla darp etti. Gözaltına alınan erkek ifadesinden sonra
serbest bırakıldı.
12 Mart 2016’da, İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve boşanma davası süren E.A. (34)
sokakta karısı H.A.'yı (30) ve kayınbiraderi S.S.'yi tabancayla yaraladı. Hafif yaralanan S.S. olay yerinden
uzaklaşırken binada oturan kadınlar balkondan saksı atarak E.A.'nın kadına 4. kez ateş etmesini
engelledi. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı.
12 Mart 2016’da, Kocaeli'de O.A. karısını bıçakla yaraladı.
12 Mart 2016’da, İstanbul'da H.D. karısı N.D.'yi sosyal medya hesabında evli ibaresi bulunmadığı için darp
etti. N.D. darp raporu alarak erkek hakkında suç duyurusunda bulundu. H.D. 'eşe karşı yaralama' ve
'hakaret' suçlarından mahkemeye sevk etti.
12 Mart 2016’da, Aydın'da kar maskesi takan Ö.S. (40) bir mezarlık çevresinde F.C.'yi (19) cinsel organını
göstererek taciz etti. Kadının şikayeti üzerine yakalanan erkeğin farklı zamanlarda D.Ç, S.Ç, F.C, F.K,
D.S. ve Y.S'yi de aynı şekilde taciz ettiği, kadınların erkekten şikayetçi olduğu öğrenildi. Daha önceden de
aynı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Ö.S. adliyeye sevk edildi.
13 Mart 2016’da, Uşak'ta R.Ö. (25) evden ayrılan karısı Sebahat Özdemir'i (21) boğarak öldürdü, ardından
cinayeti gizlemek için evi kundakladı. R.Ö. cinayeti kadının çalışmasını istemediği ve başka erkeklerle
görüştüğü için işlediğini söyledi. Erkek tutuklandı.
13 Mart 2016’da, Konya'da E.Ü. (45) sokakta tanımadığı bir kadına sarılarak ve yere yatırarak taciz etti.
Kadının çığlıkları üzerine kaçan erkeği çevredeki erkekler darp ederek yaraladı. Gözaltına alınana erkek
ilk ifadesinde "Bu hastalık bende yeni başladı. Daha önce hiç yapmadım" dedi.
14 Mart 2016’da, Zonguldak'ta devlet hastanesinde doktor F.K. (29) aynı hastanede çalışan sevgilisi
Y.M.'yi (25) darp etti. Burnu kırılan ve yüzüne çok sayıda dikiş atılan Y.M. erkekten şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan F.K. de kadından şikayetçi oldu.
15 Mart 2016’da, Adana'da M.A. evden ayrılan ve boşanma davası açan karısı B.D.A.'yı sokakta barışma
teklifini reddettiği için darp etti.
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15 Mart 2016’da, Trabzon'da görev yapan 25 yıllık polis memuru Veli Çakı sabah saatlerinde Pelitli
mahallesindeki evinde önce eşi, kızı ve oğlunu vurduktan sonra kendisini de vurdu. Veli Çakı ile kızı olay
yerinde hayatını kaybederken, eşi ile oğlu KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
16 Mart 2016’da, Samsun'da hakkındaki uzaklaştırma kararı yeni biten C.A. (20) karısı M.C.A.'yı (22)
defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. M.C.A.'yı hastaneye götüren erkek gözaltına alındı. C.A.'nın daha
önce de kadını üzerine çorba dökerek yaraladığı ve bu sebeple 'evden uzaklaştırma' cezası aldığı ifade
edildi.
17 Mart 2016’da, Aksaray'da bir erkek karsısı S.A.Y'yı (31) darp etti.
18 Mart 2016’da, İstanbul'da L.K. eski nişanlısı B.'ye zorla girdiği evinde ip, silah ve şok aletiyle işkence
yaptı, kadın "kocam beni öldürecek" diyerek yan dairede oturan komşusunun yardımıyla evinin balkondan
diğer balkona geçti. L.K. ise iddiaları yalanladı
18 Mart 2016’da, Balıkesir'de bir 17 erkek lise öğrencisi Y.B.'ye(18) tecavüz etti. Erkeklerden birinin
Y.B.'nin sevgilisi olduğu ve gizlice çektiği cinsel ilişki görüntüleriyle tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdığı öne
sürüldü. Kadının şikayeti üzerine sevgilisi erkek ve 16 kişi gözaltına alındı, erkeklerden altısı tutuklandı.
19 Mart 2016’da, Ankara'da cezaevinden izinli çıkan A.Ş. eski sevgilisi Aysun S'yi ve kocası Bülent S'yi
sokakta tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti. A.Ş.'nin 2011 yılında Bülent S'yi
tabancayla yaraladığı için tutuklandığı öğrenildi.
19 Mart 2016’da, Ankara'da polis memuru A.Y. eski karısı polis N.T.B. (43) ve yanındaki erkek Ş.D.'yi (49)
sokakta tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu. A.Y. cinayeti kadını kıskandığı için
işlediğini söyledi.
19 Mart 2016’da, Ordu'da M.K. (36) karısı N.K.'yi (29) bıçakla yaraladı.
21 Mart 2016’da, İstanbul Başakşehir, korkunç bir cinsel saldırı girişimi ve ardından gelen intihara sahne
oldu. Günlük kiralanan bir dairede sabaha karşı 04.00 sıralarında yaşanan olayın şöyle geliştiği iddia
edildi. Aydın Üniversitesi öğrencisi dizi oyuncusu Gülay Bursalı (20), pazar gecesi erkek arkadaşı E.Ö. ile
birlikte Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde E.Ö., emlakçı arkadaşı C.İ.’yi
arayarak günlük ev kiralamak istediğini söyledi. C.İ. de Başakşehir’deki daireyi kiraladı. Ardından
beraberinde bir arkadaşıyla birlikte sevgililerini alıp kiralanan eve götürdü. Ancak kısa süre sonra C.İ. de
bir arkadaşıyla “Eşyalarımı alacağım” diyerek 10’uncu kattaki daireye gitti. İkili, Gülay’ın erkek arkadaşını
dövüp cep telefonunu aldı. Ardından ilk olarak C.İ., genç kadını zorla bir odaya soktu. Daha sonra kimliği
belirsiz arkadaşı da odaya girdi. Bir süre sonra çıplak halde pencereye çıkan genç kadın, “Yaklaşmayın
atlarım” diye bağırdı. Saldırganlar durmadı, kendini pencereden boşluğa bırakan 20 Gülay olay yerinde
hayatını kaybetti.
22 Mart 2016’da, Trabzon'da O.E. dini nikahlı karısı Ç.A.'yı darp etti. Kadın erkekten şikayetçi oldu.
22 Mart 2016’da, Urfa'da M.D. annesi S.Y.'yi (65) iş bulup çalışması gerektiğini söylediği için kül tablasıyla
yaraladı, araya giren erkek kardeşleri H.K., H.D. ve B.Ü.'yü bıçakla yaraladı. H.D. hayatını kaybetti.
23 Mart 2016’da, İstanbul Küçükçekmece’de 3 gün önce 76 yaşındaki Latife Çetinkaya’nın ölümüyle
sonuçlanan ev yangını olayının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Polis kendisinden ayrılmak isteyen
Yağmur Ş.’nin oturduğu baba evini yaktığı iddia edilen Hasan Ö. (24) ve ona yardım ettiği öne sürülen bir
kişiyi gözaltına aldı.
23 Mart 2016’da, Sabah saatlerinde Antalya Yeşilbahçe Mahallesi kapalı semt pazarında. Muratpaşa
Belediyesi’nin pazar alışverişi yapan semt sakinlerinin çocuklarını bırakması için oluşturduğu gezici Oyun
otobüsünün park edeceği yer konusunda, pazarcılar ve oyun otobüsü görevlileri arasında tartışma çıktı.
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Tartışmada otobüsün şoförü Nazif Baykara ile oyun otobüsünde görevli öğretmenler Deniz Topçuoğlu ve
Serap Urhan esnafın saldırısına uğradı.
23 Mart 2016’da, Konya'da 20 yaşındaki üniversiteli sevgilisi S.G.'ye çıplak görüntüleriyle şantaj yaptığı
iddiasıyla tutuklanan, 31 yaşındaki evli 2 çocuk babası İ.Y.'nin, genç kızı ''Ya benimsin, ya kara toprağın.
Bela ise bela. Üç gün yatar gelirim ve seni öldürürüm'' diyerek tehdit ettiği öne sürüldü
23 Mart 2016’da, Aydın'da emekli albay S.G. karısı Aynur Gökhan'ı (52) beylik tabancasıyla öldürdü.
Erkek cinayetten sonra intihar etti.
24 Mart 2016’da, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Mahallesi Şirlağan Sokak'ta Tamer
Vatansever adlı bir erkek, sevgilisi olduğu belirtilen İran uyruklu 28 yaşındaki Akram Naghıbzadeh isimli
kadını sırtından vurdu. Ağır yaralanan Naghıbzadeh, Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
24 Mart 2016’da, Kocaeli'nde bir erkek tanımadığı B.K.'yi sokakta elle taciz etti. Kadın erkekten şikayetçi
oldu.
24 Mart 2016’da, Urfa'da 8 Mart'ta kaybolan Fatma Karacığa'nın (31) darp edildikten sonra başı ezilerek
öldürülmüş olarak bulundu. Karacığa hakkında ailesi 8 Mart'ta kayıp başvurusu yapmıştı. Cinayetle ilgili
soruşturma başlatıldı.
24 Mart 2016’da, İstanbul'da Aynur Kanbur (49) evinde tabancayla defalarca el ateş edilerek öldürüldü.
25 Mart 2016’da, Konya'da evli İ.Y. (31) ayrılmak isteyen sevgilisi S.G.'ye (20) arabasında silah zoruyla
tecavüz etti. Erkeğin evli olduğu öğrendikten sonra ayrılmak isteyen S.G.'yi bir süredir öldürmekle ve
çıplak görüntülerini yaymakla tehdit ettiği ifade edildi. S.G.'yi ''Ya benimsin, ya kara toprağın. Bela ise
bela. Üç gün yatar gelirim ve seni öldürürüm'' diyerek tehdit eden İ.Y. cinsel saldırı, tehdit ve şantaj"
suçlamalarıyla tutuklandı.
25 Mart 2016’da, İstanbul'da T.V. sevgilisi A.N.'yi (28) sokakta önce darp etti ardından tabancayla vurarak
ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs ettikten sonra kaçan erkek yakalandı.
27 Mart 2016’da, Uşak'ta D.S. (27) tanımadığı 19 yaşındaki kadını bıçakla tehdit edip aracına bindirdi,
götürdüğü bir arazide tecavüz etti. Kaçan kadın erkekten şikayetçi oldu. D.S. tutuklandı.
28 Mart 2016’da, Antep'te bir erkek, kardeşi Özlem Koç'u sokakta tabancayla öldürdü. Erkeğin kadını
kocasının kuzeniyle birlikte olduğu için öldürdüğü, kadınla barışmak için buluştuğu iddia edildi.
28 Mart 2016’da, Erzurum'da H.İ.K. (43) ayrı yaşadığı karısı Neslihan Kızılkaya'yı (31) sokakta
bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden erkek ağır yaralandı.
28 Mart 2016’da, İstanbul'da H.Ş. karısı S.Ş.'yi pantolonunu ütülemediği için uykusunda tabancayla
yaraladı. S.Ş.'yi hastaneye götüren erkek hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'gönüllü vazgeçme
nedeniyle suçun nitelikli yaralamaya dönüşmesi' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.
29 Mart 2016’da, Trabzon'da Y.Ç. (45) karısı A.Ç.'yi (38) darp etti.
29 Mart 2016’da, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gireli Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat Şimşek (50),
eşi Ayşegül Şimşek'i (45) av tüfeğiyle katletti. 3 çocuğunun gözleri önünde katledilen Şimşek, İzmir Adli
Tıp Kurumu'na (ATK) kaldırıldı. Şimşek'i katlettikten sonra kayıplara karışın katil zanlısı Şimşek'in daha
sonra Jandarma Karakolu'na giderek teslim olduğu öğrenildi
29 Mart 2016’da, İstanbul'da İ.T. (21) bir otelde aynı odada kaldığı Elena Carnelia'yı (41)döverek öldürdü.
Cinayetten sonra teslim olan erkek kadının saldırdığını iddia etti.
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29 Mart 2016’da, Elazığ ilinde, yalnız yaşayan 76 yaşındaki emekli öğretmen Afet Çağlayan, evinde
bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
30 Mart 2016’da, Antalya'da D.K. (39) eski karısı M.P.'yi (44) tabancayla boynunda yaraladı. Cinayete
teşebbüs eden erkek intihar etti. D.K.'nin 2014 yılında kadının kocasını yaraladığı ve kadını sosyal
medyada sürekli tehdit ettiği ifade edildi.
30 Mart 2016’da, Manisa'da bir fabrikada genel müdür H.O. sekreter Z.G.'ye cinsel tacizde bulundu.
Kadının şikayetinden sonra erkek hakkında bir işlem yapılmazken Z.G. fabrika önünde taciz nöbetine
başladı. Z.G. konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından işten çıkartıldı.
30 Mart 2016’da, Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesinde ikamet eden Sibel Çadırcı (37),
Mahmut Zafer Organ tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre; Korukent sitesinde oturan Çadırcı
ailesinin evine giren Organ, genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Kendisini koruyan Çadırcı, katil zanlısı
Organ'ın 12 yaşındaki kızı S.Ç.'ye yönelmesi üzerine çocuğunu korumaya çalıştı. Bu sırada Çadırcı'nın
kafasına demir çubukla vuran Organ, yere düşen 3 çocuk annesi genç kadını boğarak katletti. Daha sonra
evden bir miktar ziynet eşyası alan katil zanlısı Organ, haber verilmesi üzerine polis tarafından yakalandı.
Çadırcı'nın cansız bedeni ise otopsi için Urfa ATK’ye kaldırıldı.
30 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan H.Ö.; “Yürütmüş olduğu politik faaliyetlerden dolayı
evine yapılan operasyonla göz altına aldığını. Terörle mücadele polislerinin kendisini bir odaya aldığını,
Sakin olmasını istediklerini, İdeolojik sohbet değil kişisel sohbet edeceğiz diyerek tanışma teklif ettiklerini,
susma hakkını kullandığını söylediğinde ise tavırlarının değiştiğini bir süre gözlerini bedenime dikip
bakışlarla taciz ettiğini sonra karşıma rahatça oturup cinsel organını okşamaya başladığında nezarete
gitme talebinde bulundum bir süre o davranışı sürdürdükten sonra nezarethaneye götürdüler. Burada
kameralar karşısında tecavüz tehdidinde bulundular. Hukuki ve psikolojik destek talep ediyorum. Dedi.
(İHD İstanbul)
30 Mart 20 16 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan C.Ç; “14 Mart 16 günü Ensar Vakfı önünde
tecavüze karşı eylem yapmak için 3 kadın buluştuk, eylemimize başlayınca polis saldırdı işkence ile
gözaltına alındık. Çevik kuvvet otobüsüne bindirildiğimizde polisler çok yoğun küfür ve hakaret de
bulundular. Tokat attılar “şimdi görürsünüz sizin de canınız çekmiş diyerek” tecavüz tehdidinde bulundular.
Hukuki destek talep ediyoruz. Dedi. (İHD İstanbul)
31 Mart 2016’da, Konya’da H.İ., birlikte yaşadığı sevgilisi Elveda Battal’ı (33) bıçakla öldürdü. H.İ.'den
sürekli şiddet gören Elveda Battal, yaklaşık 6 ay önce çocuklarını da alıp, ailesinin yanına yerleşmiş, H.İ.
kadının erkek kardeşini bıçaklamıştı. H.İ. yaralama suçundan cezaevine girmiş, çıktıktan sonra kadının
şikayeti üzerine H.İ. hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verilmişti. Uzaklaştırma kararı 8 Mart’ta bittikten
sonra H.İ. eve geri dönmüştü.

1 Nisan 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kadına yönelik şiddetle etkin mücadele yürütmek
amacıyla açtığı "Acil Destek Hattı"na 5 ayda 78 kadın başvurdu. Şiddet gören 15 kadın 9 çocuğuyla
birlikte "İlk Adım İstasyonu"na yerleştirildiği açıklandı.
1 Nisan 2016’da, İstanbul'da A.M.T. (26), evlerine gittiği seks işçileri G.P. (36) ve M.P.'yi (22) bıçakladı.
1 Nisan 2016’da, Edirne'de E.B., karısı N.B.'yi (37) darp etti, kadın 3. kattaki evin balkonundan atladı.
Erkek olay yerine gelen ambulanstan yaralı N.B.'yi zorla indirdi, kadın komşularına sığındı. Erkek
gözaltına alınırken N.B. hastaneye kaldırıldı.
2 Nisan 2016’da, İstanbul'da M.A. işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu ablası Emine A.'yı bıçaklayarak
öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
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2 Nisan 2016’da, Isparta'da bir devlet kurumunda müdür A.K., alt kıdemi iki kadın memuru taciz etti.
Kadınlar erkekten şikayetçi olurken suçlamaları reddeden erkek psikolojisi bozulduğu gerekçesiyle 45
günlük rapor aldı.
3 Nisan 2016’da, Kırşehir'de bir lisede öğretmen A.K., kız öğrencisini taciz etti. Genç kadının şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, başlatılan idari soruşturma
sonucu valilik tarafından açığa alındı.
3 Nisan 2016’da, Kırşehir'de aile hekimi C.H., muayene için gelen H.İ.'yi taciz etti. Kadının şikayeti üzerine
gözaltına alınan C.H, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, idari
soruşturma sonucu açığa alındı.
3 Nisan 2016’da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü etkinliklerinin düzenleneceği Urfa'nın Halfeti
ilçesi ve Amara mahallesine gitmek isteyen 2 kadının üzerlerindeki yöresel kıyafetleri güvenlik güçlerince
yırtılarak cadde ortasında elbisesiz bıraktığı iddia edildi. Söz konusu kadınlar Ayten Doğan ve İde Yılmaz
ile Goze Danış, Salim Şengel ve araç sürücüsü Ramazan Süer 2 saat gözaltına tutuldu.
4 Nisan 2016’da, Ankara'da kimliği belirlenemeyen bir erkek, Gülay Öztürk’ü (48) tabancayla öldürdü.
4 Nisan 2016’da, Kayseri'de A.G. (45) karısı Gönül Gürbüz'ü (43) kendisini aldattığını düşündüğü için
baltayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. A.G. ifadesinde "Beni aldatıyordu. Mesajlarını
yakaladım. Hak etmişti" dedi.
4 Nisan 2016’da, Adana'da M.A., eski karısı E.H.'yi sokakta sopayla darp etti. Yaralanan E.H. bir
mağazaya sığındı, erkek kaçtı.
4 Nisan 2016’da, Zonguldak'ta Necati Kaymak (47) karısı A.K.'yi (46) ve araya giren erkek çocukları A.
(24) ve G.'yi (14) darp etti. 24 yaşındaki oğlu A.i annesini darp etmesinin ardından babası Necati Kaçmaz'ı
av tüfeğiyle öldürdü.
5 Nisan 2016’da, Trabzon'da N.Ç. ailesine ait yurtta kalan N.A.'ya gezi bahanesiyle götürdüğü otelde
uyuşturucu madde verip tecavüz etti, şikayetçi olmaması için kadın darp ve tehdit etti. N.A. 25 Şubat´ta
N.Ç.´den şikayetçi oldu, Devlet Hastanesi´nde yapılan muayenede N.A.´nın tecavüze uğradığı ve darp
edildiği tespit edildi. Aynı gün tutuklanan N.Ç. 38 gün sonra kefaletle serbest bırakıldı. N.A. erkeğin olay
sırasında kendisini yaraladığını ve tehdit ettiğini belirterek Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesi´nden
koruma talebinde bulundu. Mahkeme, kadına 6 ay süreli koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Gümüşhane Valiliği ise N.A.’yı 6 ay süreyle 'çağrı' üzerine koruma kapsamına aldı. Mahkeme ayrıca,
N.Ç.´nin mağdurun bulunduğu konuta, okula ve iş yerine girmesini yasakladı. Şüphelinin taşıma ruhsatlı
silahını da polise teslim etmesi kararlaştırıldı. N.Ç.'nin içinde olduğu bir grup erkeğin aynı yurtta kalan
kadın öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. (Şubat ayında yaşanan bu olay 5 Nisan'da
basına yansıdı)
6 Nisan 2016’da, Kars'ta bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıkan DBP Kars
İl Genel Meclisi üyesi Güven Çelik, partiden ihraç edildiği öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Kocaeli'de A.D. (43), boşanmak isteyen karısı A.D.'yi (42) uyurken üzerine kaynar su
dökerek ağır yaraladı. Gözaltına alınan erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. A.D.'ye daha
önce karısına şiddet uyguladığı için uzaklaştırma, kadına da koruma verildiği öğrenildi.
7 Nisan 2016’da, İstanbul'da M.İ. (24), karısını darp etti. Kadının yardım istemesi üzerine gelen iki erkek
kardeşi M.İ.'yi bıçaklamaya çalıştı, onları ayırmak isteyen Aydın Demir bıçakla öldürüldü.
9 Nisan 2016’da, İzmir'in Buca ilçesinde, ev hanımı Hülya P., evinde 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş
halde bulundu. Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Hülya P.'nin eşi Ahmet P. çıkarıldığı
mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

286

9 Nisan 2016’da, Mersin’de Ş.D. (48) ayrılmak isteyen sevgilisi Serap Demir’i (33) sokakta tabancayla
öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti. S.D.’nin daha önce erkekten şikayetçi olduğu ve koruma talep
ettiği ifade edildi.
9 Nisan 2016’da, Tekirdağ’da Melek Şengönül (60) evinde defalarca bıçaklanarak öldürülmüş şekilde
bulundu. Evinde onlarca hayvana bakan Şengönül’ün eve giren kişi ya da kişileri farkedince, kendisini üst
kattaki odaya kilitlediği, saldırganın kapıyı kırarak kadını öldürdüğü belirtildi.
9 Nisan 2016’da, İstanbul’da Özbekistanlı E.B. kendisini temizlikçi olarak tanıttığı N.T.’ye kadının
kiraladığı günlük evde tecavüz etti. Tecavüzden sonra kaçan erkek tutuklandı.
9 Nisan 2016’da, İzmir’de H.S. hakkında koruma kararı bulunan karısı F.S.’yi (29) darp etti. F.S. darp
olayından sonra vücudundaki izlerin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra ilaç içerek
intihar etti. Sosyal medya hesabına şunları yazdı: “Herkes boşanmada belki beni suçlayacak. H.'nin dayısı
ve kızı beni döverken H. kollarımı tutup güya beni savunurken darp raporu almamam için beni tehdit etti.
'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bugün itibarıyla H. denen şahıs oğlumun ve benim hayatımda
yok.”
9 Nisan 2016’da, Muğla’da A.K., boşanma davası açan karısı Ü.K.’nin oturduğu evi yaktı. Ü.K.’nin
erkekten şiddet gördüğü için üç kez şikayetçi olduğu, A.K.’ye verilen uzaklaştırma kararının Şubat ayında
bittiği ve bu tarihten itibaren erkek sürekli tehdit ettiği ifade edildi. Ü.K.’nin olay günü A.K.’nin tehditleri
yüzünden ailesinin evine gittiği öğrenildi. A.K. gözaltına alındı.
11 Nisan 2016’da, Antep'te gördüğü şiddet karşısında başvurduğu mahkemeden eşi Ferit Coşkun
hakkında "Evden uzaklaştırma" kararı aldırtan 3 çocuk annesi Filiz Coşkun, bu sabah eşi tarafından
katledildi.
11 Nisan 2016’da, İstanbul Beşiktaş'ta 36 Ökkeş Büyükkayık, birlikte yaşadığı kız arkadaşı Ebru Çelik'i
(28) konut dairesinde yaşındaki silahla öldürdüğü öğrenildi. Zanlı, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
12 Nisan 2016’da, İzmir’de yaralama suçundan hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkan A.P. karısı Hülya
(Rüya) Polat'ı (33) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayete hırsızlık süsü vermeye çalışan erkek
tutuklandı. Cinayetten sonra A.P. gözaltına alınmış adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
12 Nisan 2016’da, İzmir’de Gülseren Dinar (26) dördüncü kattaki evinden düşerek öldü. Kadının
vücudunda darp izine rastlanırken balkonda tartıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
12 Nisan 2016’da, Tekirdağ'da Ö.K. ablası A.K.’yi darp etti. Erkek olaydan sonra kaçtı.
12 Nisan 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, bir okulda öğretmenlik yapan 21 yaşındaki Z.K.
kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmak istendi. Iğdır yolunda kimliği belirsiz 3 kişi tarafından arabayla
kaçırılmak istenen genç kadının süratle yol alan arabadan atlaması sonucu, yaralandı. Yoldan geçen diğer
sürücülerin olayı görmesi üzerine Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne, ardından da Van'a sevk edilen
kadının, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
12 Nisan 2016’da, İHD genel merkezine başvuran trans birey Mahmut İkanç 18 yaşında olduğunu anne ve
babasının küçükken boşanması sonrası yetiştirme yurduna yerleştirildiğini, yurtta yaşadığı sıkıntılardan
kurtulmak için kaçtığını ve tecavüze uğradığını, şikayetçi olmasına rağmen sanıkların yargılanmadıklarını
ve yurda geri döndüğünü, şu an 18 yaşını doldurduğu için yurt ile ilişkisinin kesilmesinden dolayı kalacak
yerinin olmadığını beyan ederek destek istemiştir. İHD trans bireylerin hak örgütleri olan KaosGl, Kırmızı
Şemsiye ve Pembe Hayat derneklerinin adreslerini bildirmiştir.
13 Nisan 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde D. Uğur (21), eşi Ömer Şerif Uğur'un bıçaklı saldırısına
uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, olayın yaşandığı mahallede çok sayıda polis olmasına rağmen
olaya müdahale etmeyip seyirci kaldı. Yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile
Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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13 Nisan 2016’da, Kocaeli’nin Karamürsel İlçesi’nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören 36
yaşındaki Emrullah Bingöl, annesi 75 yaşındaki Hatice Öztürk’ü başını keserek öldürdü.
13 Nisan 2016’da, Elazığ'da S.D. (32) karısı Gülcan Demir’i (30) ayrılmak istediği için bıçaklayarak
öldürdü. Cinayetten sonra polisi arayarak ‘ karımı bıçakladım’ diyen ve kaçan erkek tutuklandı.
13 Nisan 2016’da, Antalya'da M.C.Ö., M.S. ve M.C. sokakta M.A.'ya tecavüz etmeye çalıştı, yaraladı ve
gasp etti. Cinsel saldırı, yağmaya teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından gözaltına alınan erkeklerden
M.C.Ö. tutuklandı.
13 Nisan 2016’da, Antalya'da özel bir elektrik dağıtım şirketinde personel şefi S.A. çalışan E.N.'yi taciz etti.
S.A., şikayetçi olacağını söyleyen E.N. ve kadın arkadaşı Z.K.'yi tehdit etti. Olayı şirket koordinatörüne
anlatan Z.K. işten çıkarılırken E.N. erkekten şikayetçi oldu.
14 Nisan 2016’da, İstanbul'da T.S. (24) boşanma davası açan karısı Ö.S.'yi (24) öldürmek için geldiği
işyerinin önünde yakalandı. Erkek hakkında yapılan ihbar üzerine kolluk güçleri Ö.S.'nin çalıştığı işyerinin
etrafında önlem anladı, gözaltına alınan erkeğin üzerinden ruhsatsız tabanca ve sahte polis kimliği çıktı.
T.S. adliyeye sevk edilirken Ö.S.'ye polis koruması verildi ve bilinmeyen bir adrese yerleştirildi.
14 Nisan 2016’da, Eskişehir'de M.A., ayrılmak isteyen sevgilisi P.K.'yi zorla bindirdiği aracında öpmeye
çalıştı, yumruklayarak darp ettikten sonra yol kenarına bıraktı ve parasını gasp etti. Kadının şikayeti
üzerine yakalanan erkek gözaltına alındı.
14 Nisan 2016’da, Aydın'da bir hastanede doktor R.T., hastanede stajyer M.A.'yı (18) öperek ve cep
telefonuna mesajlar göndererek taciz etti. Kadının şikayet üzerine gözaltına alınan R.T. mahkemece
denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı bildirildi. R.T. görevden uzaklaştırılırken,
hakkında daha önce de taciz suçlamasıyla işlem yapıldığı ifade edildi.
15 Nisan 2016’da, Kocaeli'de A.K.S. sevgilisi Almanya vatandaşı Rita Darı Winkler’i (39) tabancayla
öldürdükten sonra, cesedini varile koyup üzerine beton dökerek evin bodrum katına gömdü. Rita Darı
Winkler hakkında 10 Mart'ta kayıp ihbarı yapılmıştı. A.K.S. kadının cesedinin bulunmasının ardından
Almanya'ya kaçarken, ona yardım eden kardeşi H.S. tutuklandı.
15 Nisan 2016’da, Urfa'da 8 Mart'ta başına taşla vurularak öldürülen Fatma Karıçiğa'nın cinayet
zanlılarının üvey oğlu M.K. ve onun annesi H.A. olduğu ortaya çıktı. M.K ve H.A. çıkarıldıkları nöbetçi
mahkemece tutuklandı.
15 Nisan 2016’da, Antep'te 1,5 ay önce öldürülen S.M.A.'nın (25) cinayet zanlılarının iki erkek kardeşi
olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin cinayeti S.M.A.'nın kocasından boşandığı için işlediği ifade edildi.
15 Nisan 2016’da, İzmir'de S.Y. (46) arkadaşının kızı Z.K'yi tehdit ederek alıkoydu ve tecavüz etti. Z.K. iki
yıl önce yaşanan olay için erkekten şikayetçi oldu. Erkek tutuklandı. (İki yıl önce yaşanan bu olay kadının
şikayet sonrasında basına yansıdı)
15 Nisan 2016’da, Antalya'da A.K., düğün gününde kızı Y.O.'yu ve damadı O.B.O.'yu takılan takılar
yüzünden darp etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.K. ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016’da, İstanbul'da L.K., koruma kararına rağmen eski nişanlısı B.E.'yi ve yanındaki erkeği
sokakta tabancayla yaraladı. L.K. geçen 17 Mart'ta da kadına saldırmış, B.E. komşusunun balkonuna
atlayarak kurtulmuştu. L.K. olaydan sonra kaçtı.
16 Nisan 2016’da, Kocaeli'de E.B. (36) annesi Hatice Öztürk'ü boğazını keserek öldürdü. Cinayetten
sonra kaçmaya çalışan erkek tutuklandı. E.B:’nin ağabeyini bıçakladığı için mahkemeye çıktığı, annesiyle
de bu sebeple tartıştığı belirtildi.
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16 Nisan 2016’da, Zonguldak'ta E.G., karısı K.G.'yi darp etti. E.G. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından
serbest bırakıldı.
17 Nisan 2016’da, Bursa'da C.Ç. (72) karısı Güllü Çelik'i (66) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra
intihar etti.
17 Nisan 2016’da, İstanbul'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ç. boşanma davası açan ve evden
ayrılan karısı Hatice Çelik'i (37) zorla girdiği kayınpederinin evinde darp etti, bıçaklamaya çalıştı. Erkekten
kaçan H.Ç. şüpheli bir şekilde balkondan düştü, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
M.Ç. tutuklandı.
18 Nisan 2016’da, İzmir'de cezaevinden firar eden M.A. eski kayınvalidesi Emine Uysal (55) ile oğlu
Harun Erdem'i (34) arabada defalarca el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
Tehdit suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan M.A.'nın, 2005 yılında karısı olan E.B.'yi
bıçakladığı 2007 yakalandığı öğrenildi. M.A.’nın daha önce bıçakladığı karısı E.S.'nin, daha önceki suç
duyurusunda bir şekilde ev adresini öğrendiği, tekrar suç duyurusunda bulunması durumunda M.Y.'nin
tekrar ev adresine ulaşır düşüncesiyle koruma talebinde bulunmadığı kaydedildi.
19 Nisan 2016’da, Denizli'de S.Ö. (27) birlikte yaşadığı sevgilisi Sultan Zora'yı (22) ayrılmak istediği için
tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
19 Nisan 2016’da, Antalya'da H.Ç. (38), karısı E.Ç.'yi (37) sokakta darp ettikten sonra defalarca bıçakladı
ve hakaret etti. Olaydan sonra kaçamaya çalışan H.Ç.'yi çevrede bulunan insanlar darp etti. Gözaltına
alınan erkek tutuklandı. H.Ç.'nin olaydan sonra kadından hakarete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi
olduğu ifade edildi.
19 Nisan 2016’da, İstanbul’da S.A. ve sevgilisi A.T. evlerinde kalan ve fuhşa zorladıkları trans N.K.'yi
kaynar suyla yaraladıktan sonra darp etti. Darp raporu alan N.K., Kartal Adliyesinde suç duyurusunda
bulundu. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın, sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı
bildirildi.
19 Nisan 2016’da, İstanbul'da bir hastanede temizlik işçisi M.K. hasta N.P.'yi (32) gizlice girdiği odasında
elle taciz etti. N.P.'nin direnmesi üzerine kaçan erkek hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
20 Nisan 2016’da, Aksaray'da K.G. karısı S.G.'yi (21) darp etti.
20 Nisan 2016’da, Konya'da Ş.K., tanımadığı D.T.'yi sokakta elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine
kaçmaya çalışan Ş.K.'ye çevrede bulunan insanlar linç girişiminde bulundu. Ş.K. tutuklandı.
21 Nisan 2016’da, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde kimya öğretmeni H.K., iddiaya göre derslerine girdiği kız
öğrencilerin cep telefonuyla fotoğraflarını çekip, bunları photoshop programı ile bikinili ve erotik kadın
fotoğraflarına montajladığı iddia edildi. Öğretmen H.K., daha sonra montajlı fotoğrafları, fotoğraflarını
çektiği öğrencilere gönderdi, bazılarını da sosyal medyada paylaştı. Öğretmenin bu şekilde 5-6 kız
öğrencinin fotoğrafına montaj yaptığı ileri sürüldü. Öğrencilerin, aileleriyle polise giderek şikayette
bulunması üzerine öğretmen H.K. gözaltına alındı. Öğrencilere espri yapmak amacıyla fotoğraflarını
montajladığını ileri süren H.K., savcılık tarafından serbest bırakıldı.
21 Nisan 2016’da, Eskişehir'de B.T. (39), eski karısı Z.D.'yi (29) aracına binmediği gerekçesiyle 13
yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek tutuklandı.
21 Nisan 2016’da, İstanbul'da A.K. (45) boşanma davası açan karısı ailesinin evine yerleştiği için evi yaktı.
A.K. gözaltına alındı.
22 Nisan 2016’da, Antalya'da H.A. (25), boşanma aşamasında olduğu karısı M.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.
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22 Nisan 2016’da, İstanbul'da K.E., nişanlısı H.B.'yi darp ve tehdit etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına
alınan erkek ifadesinde haberleri izledikleri sırada H.B.'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfrettiğini
kadını bu sebeple darp ettiğini söyledi. H.B., ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ifadeye çağrıldı. 3 ay
süreyle çağrılı koruma verilen H.B. serbest bırakılırken; K.E. hakkında Küçükçekmece 3’üncü Asliye Ceza
Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. (23 Mart'ta yaşanan bu olay 22 Nisan'da basına
yansıdı)
24 Nisan 2016’da, Antalya'da M.H.K. (50) tanımadığı A.K.'yi (21) sokakta elle ve sözlü taciz etti. Kadının
bağırması üzerine kaçan erkek cinsel taciz suçundan tutuklandı.
24 Nisan 2016’da, İzmir'de H.Ş. (50) ile oğlu R.Ş (23), okuldan dönen çocukları taciz etti. Gözaltına alınan
erkeklerden H.Ş. tutuklandı.
25 Nisan 2016’da, Kocaeli'de bir erkek, sokakta bir kadını sözlü taciz etti. O sırada orada bulunana erkek
S.G. tacizci erkeği darp etti, olay yerinden kaçan erkek bir süre sonra gelip S.G. tabancayla yaraladı ve
kaçtı.
25 Nisan 2016’da, İstanbul'da T.F.K., bir izdivaç programında tanıştığı sevgilisi S.G.'yi ayrılmak istediği
için darp etti ve boğazını sıktı. S.G. erkekten şikayetçi oldu, erkeğe bir ay süreli uzaklaştırma kararı verildi.
25 Nisan 2016’da, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir giyim mağazasında çalışan evli ve 3 yaşında bir kız
çocuk annesi 26 yaşındaki Fatoş K.'in Sabah işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları annesine haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirlerken, olay yeri inceleme ekiplerinin
çalışmasının ardından Fatoş K.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Boğazında morluk tespit edilen kadının evinin ise dağınık olduğu öğrenildi. Fatoş K.'nın eşi O.K'nin ise
ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve Fatoş Kızılçelik'in eşi
tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
27 Nisan 2016’da, İzmir'de cezaevinden izinli çıkan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan K.A. (46)
boşanma davası açan karısı Simge Alay'ı (24) evinin önünde pompalı tüfekle öldürdü, yanında bulunan ve
sevgilisi H.Ç.'yi ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkeğin sosyal medya hesabında cezaevine
döndüğünü yazarak tuzak kurduğu belirlendi. K.A. daha önce de Simge Alay’ı bıçaklamış ve hakkında
uzaklaştırma kararı çıkartılmış, başka suçlardan da arandığı belirlenince cezaevine girmişti.
27 Nisan 2016’da, Ankara'da M.D. (31) eski karısı İlknur Keskinsoy'u evinde boğarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra teslim oldu.
27 Nisan 2016’da, Adana'da D.H. (34) kardeşi Özgecan Arslan'ı ve iki aydır ayrı yaşadığı kocası Bekir
Arslan'ı tabancayla öldürdü. D.H. tutuklandı.
27 Nisan 2016’da, Kars'ta Gülseren A. (36) evinde ölü bulundu. Kadının ölüm nedeni belirtilmedi ancak
evin arka camlarının kırık olduğu söylenirken, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
27 Nisan 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı G.B.'yi darp etti.
27 Nisan 2016’da, Kütahya'da S.S. (37) karısı G.S.'yi (30) darp etti. Erkek dört gün sonra karısı evden
ayrıldığı için 1,5 yaşındaki kızlarını rehin aldı. G.S. dört gündür erkekten şikayetçi olduğunu, savcılığa ve
polise başvurduğunu ancak işlem yapılmadığını söyledi.
27 Nisan 2016’da, Tekirdağ'da A.G. (26) sevgilisi B.A.'yı (25) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra
kaçan erkek yakalandı.
27 Nisan 2016’da, Samsun'da M.E.E., Nisan ayı içerisinde farklı tarihlerde G.K.'yi (22) ve C.A.'yı (34)
apartman girişinde taciz etti. Kadınların direnmesi üzerine erkek iki olayda da kaçtı. Kadınların şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
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28 Nisan 2016’da, İzmir'de A.Ö. (25) anneannesi R.S.'yi (67) darp ederek ağır yaraladı. A.Ö. tutuklandı.
29 Nisan 2016’da, İstanbul'da A.Ç.(38) birlikte yaşadığı sevgilisi Nuborakhon Usmonova'yı (36) döverek
öldürdü. Erkek cinayetten bir gün sonra teslim oldu.
29 Nisan 2016’da, Diyarbakır'da lise müdürü A.S., odasına çağırdığı bir kız öğrenciyi taciz etti, bu esnada
odaya giren ve olaya tepki gösteren kadın öğretmeni tabancayla tehdit etti. Kadının şikayeti üzerine okul
öğrencileri A.Ç., A.G., B.G. ve F.Ö.'yü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.S. tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. Savcılıkta ifade veren öğrenciler erkeğin kendilerini tehdit ettiği için daha önce
şikayetçi olmadıklarını belirtti.
30 Nisan 2016’da, Karabük'te O.Y. karısı Şerife Yılmaz'ı cep telefonuna bir erkekten mesaj geldiği
bahanesiyle defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
30 Nisan 2016’da, Tunceli’de beş erkek, zihinsel engelli N.İ.'ye (19) tecavüz etti. Olay N.İ.'nin öğretmenleri
tarafından götürüldüğü hastanede 6,5 aylık hamile olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktı. N.İ. ilk
ifadesinde birçok erkeğin yıllardır tecavüzüne uğradığını, beş erkeğin ismini hatırladığını söyledi. Olayla
ilgili soruşturma başlatılırken N.İ ve annesi K.İ. koruma altına aldı.
30 Nisan 2016’da, Kocaeli'de A.E.A., otobüste bir kadını cinsel organını göstererek taciz etti. Taciz olayını
fark eden kadınlar erkeği otobüste darp etti. Erkek tutuklandı.
1 Mayıs 2016’da, İzmir'in Seferihisar İlçesi’nde, ikinci evliliğini yapan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Simge
Alay, şiddet gördüğü için boşanma davası açıp suç duyurusunda bulunduğu eşi 46 yaşındaki Kadir Alay
tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü.
1 Mayıs 2016’da, Tekirdağ Çorlu Hıdırağa Mahallesi Azizağa Aralığı Sokak'taki B.A. ile sevgilisi A.G'nin
tartışması kavgaya dönüştü. Mutfaktan aldığı bıçakla genç kadına saldıran A.G., sevgilisini boynundan ve
vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evden gelen sesler üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralanan B.A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından kaçan adam, aynı
mahallede saklandığı bir evde yakalandı.
1 Mayıs 2016’da, Iğdır'da A.Ö. (24) erken yaşta zorla evlendirilen karısı Fazile Özmen'i (19) kendisini
aldattığını düşündüğü için boğazını keserek öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
3 Mayıs 2016’da, İstanbul'da B.Y. (24) arkadaşı C.K.'nın (17) yardımıyla, otostop yapan ABD'li L.D.'ye (22)
zorla götürdüğü ağaçlık alanda tecavüz etti. Erkekler kadının cep telefonunu gasp etti. Kaçan erkekler
kadının şikayeti üzerine yakalandı. B.Y. tutuklanırken diğer erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı.
3 Mayıs 2016’da, Adıyaman'da M.K. (55) sokakta takip ettiği K.D.'yi elle ve sözle taciz etti. Kadının
şikayeti üzerine erkek gözaltın alındı.
4 Mayıs 2016’da, Urfa'da hasta yakını M.B. hasta için giriş yapılmasını isteyen hemşire R.G.'yi tekme
atarak darp etti. Erkek gözaltına alındı.
4 Mayıs 2016’da, 2 Mayıs 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin 4. sayfasında yer alan Ahmet Hakan Coşkun
imzalı yazıda, yer alan Ali Ağaoğlu'nun sözleri olduğu iddiasıyla verilen ''Gecelik ilişkilerden hoşlanmam.
Hoşlansaydım İstanbul'da kadın kalmazdı'' sözlerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı resen soruşturma
başlattığı öğrenildi.
5 Mayıs 2016’da, İstanbul'da C.A. (23) bir erkekle ilişkisi olduğunu düşündüğü annesi Neşe Adıgüzel'i (43)
götürdüğü ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
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5 Mayıs 2016’da, Muğla'da M.U., boşanma davası açan karısının teyzesi S.U.'yu (79) pompalı tüfekle
yaraladı, karısı A.U. ve annesi G.Ç.'ye ateş etti. Cinayete teşebbüs eden ve kaçan erkek yakalandı. M.U.
öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
5 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak ilinden, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi
olmak için gittiği Diyarbakır ilinde, 16 Nisan 2016 tarihinde eşi tarafından alınarak Cizre’ye getirildiği
belirtilen 2 çocuk annesi Afife Olcay'dan bir daha haber alınmadı. 20 Nisan 2016 tarihinde telefonla
aranan aileye, Olcay’ın cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'nda olduğu belirtildi. Malatya’ya giden ve
kızlarının cenazesini teşhis eden aile, Olcay'ın cenazesinin Şırnak ili Çavuş köyünde bir çoban tarafından
bulunduğunu öğrendi. Köy yakınlarında vahşice katledilen Olcay'ın ortadan kaybolan eşi Mehmet Olcay'ın
bulunması için arama başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6 Mayıs 2016’da, İstanbul'da Azerbaycanlı B.M. karısı Asmer Gruyeva'yı (30) bıçaklayarak öldürdü. Erkek
olay yerine gelen polisler tarafından yakalandı. B.M. ilk ifadesinde kadını kendisini aldattığı için
öldürdüğünü söyledi.
6 Mayıs 2016’da, Karabük'te O.K. (19), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen G.G.'yi (45) ve G.İ.'yi
(30) sokakta darp etti. Olay yerinden kaçan erkek gözaltına alındı.
8 Mayıs 2016’da, Adana'da A.A. sevgilisi P.Y. ile birlikte M.B. (21) ve G.Ç.'ye (20) seks işçiliği yaptırdı,
darp etti. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan A.A. ve P.Y. tutuklandı.
9 Mayıs 2016’da, Iğdır'da A.G. (29) karısı Güner G.'yi (33) av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan
erkek yakalandı.
10 Mayıs 2016’da, Ankara'da özel harekat polisi olduğu belirtilen Batuhan H., eski kız arkadaşı olduğu
belirtilen sağlık çalışanı Necmiye Ceren Baran'ı (20) sokak ortasında beylik silahıyla vurarak katlettikten
sonra kendini vurarak intihar etti.
10 Mayıs 2016’da, İstanbul'da S.K. (48), ayrılmak isteyen sevgilisi Moldovalı P.T.'yi (34) tabancayla
yaraladı. Cinayette teşebbüs eden erkek olaydan sonra intihar etti.
10 Mayıs 2016’da, Aydın'da A.M. ve iki erkek yeni tanıştıkları N.Y.'yi darp etti, kadını araçlarından yarı
çıplak halde attı. Kadının şikayeti üzerine erkeklerden A.M. yakalandı.
11 Mayıs 2016’da, Edirne'de N.A. (55) mal paylaşımı ve tazminat için gittiği hukuk bürosunda eski
karısının tazminat istemesi üzerine tabancayla kızı Dilek Adıgüzel İnanç'ı (30) ruhsatsız tabancasıyla
öldürdü, eski karısı M.A.'yı (56) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkek daha sonra teslim oldu.
11 Mayıs 2016’da, Burdur'da A.K. komşusu Ş.E.'ye (28) tarlada tecavüz etmeye çalıştı, direnen kadını
bıçakla ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek yakalandı.
11 Mayıs 2016’da, Adana'da N.A. (38) arkadaşı erkek H.S. (38) karısı C.A.'ya (22) işkence ve tehditle
zorla fuhuş yaptırdı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Antalya'da M.G. (28) iş vaadiyle kandırdığı ve zorla alıkoyduğu Kırgızistanlı Z.K., E.M.
ve M.A.'ya tehditle zorla fuhuş yaptırdı. Erkek tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Denizli'de Eğitim Müdürlüğü’nde personel Y.M. (50) stajyer B.E.'yi (18) taciz etti.
Kadının şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Y.M. gözaltına alındı.
12 Mayıs 2016’da, İzmir'de A.Ö. (25) para vermediği için büyükannesi Rukiye Sezer'i (67) döverek
öldürdü. Cinayetten sonra yakalanan erkek tutuklandı.
12 Mayıs 2016’da, Kocaeli'de bir hastanenin temizlik işleri müdürü A.İ., iş konuşmak için çağırdığı temizlik
işçisi S.B.'ye (38) aracında tecavüz etti, direnen kadını yaraladı. Tecavüzden sonra hamile kalan kadın
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kürtaj oldu. A.İ. kadına hastanede tacize devam etti, işinden attırdı, kızına zarar vermekle tehdit etti.
Kadının şikayeti üzerine erkek hakkında soruşturma başlatıldı. (5 ay önce yaşanan bu olay erkek
hakkında soruşturma başlatılması üzerine 12 Mayıs'ta basına yansıdı)
12 Mayıs 2016’da, Adana'da bir hastanede hasta bakıcı A.U. (46) ameliyattan sonra odasına götürdüğü
kadın hastayı fiziksel olarak taciz etti. Kadının şikayeti üzerine erkek tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da, Adana'da A.A. (36) ayrı yaşadığı ve boşanma davası açan karısı M.A.'yı (28) çalıştığı
dükkanda zorla alıkoyup darp etti. Erkek gözaltına alındı.
13 Mayıs 2016’da, Bitlis'te bir vakıfta din öğretmeni olan O.S. ve M.Ö. vakfın evlerinde kalan üç kadına
şantajla tecavüz etti. Şikayetçi olmaması için tehdit edilen kadınların bir kısmı erkeklerden şikayetçi oldu.
Erkeklerin altı kadına daha farklı zamanlarda tecavüz ettiği öne sürüldü. (Haberlerde olayın tarihine yer
verilmedi)
13 Mayıs 2016’da, Muğla'da G.D. (46) tanımadığı zihinsel engelli kadın M.E.'yi (30) sokakta elle taciz etti,
kadını soymaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçmaya çalışan erkek polis tarafından
gözaltına alındı.
14 Mayıs 2016’da, Eskişehir'de A.G. aynı mahallede oturduğu N.R.'yi para karşılığı ilişki teklif ederek taciz
etti. Kadın erkekten şikayetçi oldu.
14 Mayıs 2016’da, Samsun'da F.F.Y. (56), karısı A.Y.'yi (53) darp etti. Erkek gözaltına alındı.
14 Mayıs 2016’da, İzmir'de tutuklu Y.S., boşanmak isteyen tutuklu karısı M.S.'yi boşanma davası çıkışında
ağzında sakladığı jiletle adliye asansöründe ağır yaraladı.
15 Mayıs 2016’da, Muğla'da Ö.K. sevgilisi Elmas Başdüzen'i (41) üzerine benzin dökerek yaktı, yoğun
bakıma alınan E.B. 13 gün sonra hayatını kaybetti. E.B.'yi hastaneye bırakıp kaçan erkek tutuklandı.
16 Mayıs 2016’da, Trabzon’da H.Ü. (49), ayrı yaşayan karısı B.Ü.'yü (42) bıçakla öldürmeye teşebbüs
etti. Elinden yaralanan B.Ü. kaçarak polis karakoluna gitti, sürekli şiddet uygulayan erkekten şikayetçi
oldu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.Ü. tutuklandı.
17 Mayıs 2016’da, Hakkari'de bir hastanenin temizlik işçisi V.Ö., yoğun bakım servisinde yatan N.K.'ya
(20) tecavüz etti. N.K.'nin dersleri kötü olduğu için intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. N.K.'nin
şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
18 Mayıs 2016’da, Aksaray'da bir erkek, karısı K.D.'yi (32) darp etti.
18 Mayıs 2016’da, Bartın'da R.Ç. (31), iki gün önce evlendiği karısını odaya kilitledi, eşyalara zarar verdi,
sesler üzerine eve gelen annesi A.Ç.'yi (60) ve kız kardeşi T.Ç.'yi (37) baltayla yaraladı, babası Ahmet
Ç.'yi öldürdü. İstanbul'da özel güvenlik görevlisi olan R.Ç. 15 Mayıs'ta evlendiği, psikolojik sorunları olduğu
ve tedavi gördüğü ifade edildi. R.Ç. devlet hastanesinde tecrit altına alındı.
18 Mayıs 2016’da, Manisa'da öğretmen C.G. (42) eski öğrencisi D.C.'yi (19) zorla bindirdiği aracında taciz
ve darp etti. D.C. araçtan atlayarak gittiği jandarmada erkekten şikayetçi oldu. D.C. ifadesinde erkeğin
kendisini öğrenciliği süresince dört yıl boyunca taciz ettiğini, zorla ve tehditle İstanbul'dan Manisa'ya
getirdiğini söyledi. Erkek hakkında cinsel istismar ve darp suçlarından soruşturma başlatıldı ve görevinden
uzaklaştırıldı.
19 Mayıs 2016’da, Antep'te Suriyeli kadın K.H. ve arkadaşı erkekler M.A., H.R., M.H. K.H.'nin kocası
İ.E.A.'nın diğer karısı Ghada Shekhousi (49) ve oğlu Muhammed Nour'u (11) bıçakla boğazlarını keserek
öldürdü. Zanlılar tutuklanırken K.H. cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söyledi.
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19 Mayıs 2016’da, İstanbul'da M.İ. (38) nişanlısı K.A.'yı (34) kendisini aldattığını düşündüğü için sokakta
sırtından bıçaklayarak yaraladı. M.İ.'nin olay sırasında tanınmamak için çarşaf giydiği öğrenildi. Gözaltına
alınan erkek tutuklandı.
19 Mayıs 2016’da, Konya'da Ayşe Hasyılmaz (22) bahçede av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde
bulundu. Kadının yedi aylık hamile olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadının tüfekle
intihar etmiş olabileceği de iddia edildi.
20 Mayıs 2016’da, İstanbul'da müzisyen E.E. nişanlısı oyuncu G.S.'yi ayrılmak istediği için darp etti. G.S.
erkekten şikayetçi oldu. G.S. ifadesinden erkeğin ayrılma kararını duyunca darp ve hakaret etmeye
başladığı, eve gelen komşuları tarafından kurtarıldığını söyledi.
21 Mayıs 2016’da, Bursa'da R.Y., Behiye Güçlü'yü aracının içindeyken tabancayla öldürdü. Erkek
cinayetten sonra intihar etti. R.Y. 25 Aralık 2015'te kadının aracını kurşunlamış ve tutuklanmıştı. Cinayet
zanlısı erkek ve kadın arasındaki yakınlık ilişkisi araştırılıyor.
21 Mayıs 2016’da, Kayseri'de 28 Kasım 2015'te tabancayla öldürülen ve cesedi bir çukurda bulunan Hülya
Irmakçı'nın cinayet zanlılarının S.D. ve M.A ile onlara yardım ve yataklık yapan kadın S.Ç. olduğu ortaya
çıktı. Erkeklerin cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği öne sürüldü. Zanlılar S.D., M.A. ve S.Ç. tutuklandı.
21 Mayıs 2016’da, Adana'da bir erkek, kocasından gördüğü şiddet sebebiyle bir ay önce amcasının evine
yerleşen kız kardeşi Ş.B.'yi zorla geri götürmeye çalıştı, kadını darp etti. Kocasıyla barışmayı reddeden
kadın gizlice polisi aradı. Ş.B. kendi isteğiyle sığınma evine yerleştirildi.
21 Mayıs 2016’da, Muğla'da Y.D. nişanlısı Ö.A. ile yolculuk halindeyken kadının kullandığı aracın
direksiyonu 'Öleceksek beraber öleceğiz' deyip uçuruma kırdığı Y.D. ve Ö.A. hafif yaralanırken kazayla
ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ö.A. ilk ifadesinde erkekten şikayetçi olmadığını söyledi.
27 Mayıs 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Nubar Şur, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ferit Doğan Şur, Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapıyor. Oğlum,
okulunda görevli bir kadının tartaklandığını görmesi üzerine müdahale ediyor. Müdahale ettiği kişilerin sivil
polis olmaları nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltında bırakıldı. Sonra tekrar gözaltına alınarak, bu kez hem
tutuklandığını ve hem de görevden alındı. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
22 Mayıs 2016’da, Trabzon'da M.D. (35) dini nikahlı karısı Zeliha Uygur'u (35) eski kocasıyla görüştüğü
için tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
23 Mayıs 2016’da, Bolu'da bir erkek, karısı Z.Y.'yi araçta seyir halindeyken darp etti, yakıtı biten araca
kadını kilitledi. Çağırdığı polis sayesinde araçtan çıkan Z.Y. erkekten şikayetçi olmadı.
23 Mayıs 2016’da, Kocaeli'de R.B. ve karısı K.B., kızları Y.B.'ye erkek arkadaşıyla gezdiği için tuvalete
kapatarak saatlerce demir sopayla darp etti. Y.B. ablası F.B. ile birlikte darp raporu aldıktan sonra
karakola giderek ailesinden şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul eden R.B. ve K.B. ifadelerinin ardından
serbest bırakıldı.
25 Mayıs 2016’da, Aydın'da Ö.U. ile arkadaşı İ.Ç., aynı üniversiteden tanıdıkları sevgili olma teklifini
reddeden B.Z.'ye şantajla tecavüz etti. İ.Ç., Ö.U.'nun planı doğrultusunda kadınla sevgili oldu, erkekler
kadının ilişki görüntülerini kaydedip kadına şantaj yaptı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler
cinsel saldırı ve şantaj suçlarından tutuklandı.
25 Mayıs 2016’da, Muğla'da Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde müdür M.A.K. personel R.Ç.E.'yi
fiziki ve sözle taciz etti. R.Ç.E. bir yıldır kendisini taciz eden erkekten şikayetçi oldu.
26 Mayıs 2016’da, Samsun'dan Nisan 2015’te boğularak öldürülen Nebahat Sezgin'in cinayet zanlısının
E.D. olduğu ortaya çıktı. Cinayete intihar süsü verilmişti.
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26 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Ağrı ili Diyadin ilçesi, Taşkesan köyünün Ket mezrasında
korucu olan Ahmet Aktaş (40), 19 yaşındaki bir kadını silah zoruyla bir hafta boyunca alıkoydu. Evli olan
Aktaş, Iğdır’da silah zoruyla alıkoyduğu kadını, kendisi gibi korucu olan kuzeni Ercan Aktaş’ın evine
getirerek, cinsel saldırıda bulundu. Korucuların kadını tuttukları odada telefonlarını unutması üzerine
kadın, korucuların odada unuttuğu telefonla jandarmayı aradı. Kadının bulunduğu eve yapılan baskında,
Ahmet ve Ercan Aktaş gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 korucu, tutuklandı. Tutuklanan korucuların aynı zamanda
silahlarına da el konuldu. Yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı getirilirken, alıkonulan kadın ise sığınma
evine gönderildi.
26 Mayıs 2016’da, Muğla'da otobüs muavini G.G. yolcu C.D.'yi uyurken yüzüne doğru mastürbasyon
yaptı. C.D. otobüste yaşanan olay sonrası yüzüne gelen spermleri silmedi, olay yerine gelen jandarma
otobüs ve kadının üzerinden kanıt topladı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden erkek ikinci ifadesinde
"şeytan uydum" dedi. İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan G.G. Gebze Cumhuriyet Savcılığı'nın
itirazıyla tutuklandı.
26 Mayıs 2016’da, Eskişehir'de A.B.G. birlikte içki içtiği G.O.'yı elle taciz etti. G.O.'nun şikayeti üzerine
erkek gözaltına alındı.
27 Mayıs 2016’da, Adana'da M.A. (42), eski karısı Zübeyde Ünlü'yü (41) barışma teklifini reddettiği için
tabancayla öldürdü, eski kayınvalidesi N.Ü.'yü (63) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
M.A. ifadesinde “kadını çok sevdiği için şuurunu kaybettiğini ve öldürdüğünü” söyledi.
27 Mayıs 2016’da, Mersin'de H.İ.A., karısı E.A.'yı (25) uyuşturucu satıcılığını bırakmasını söylediği için
üzerine benzin dökerek ağır yaraladı. Erkek gözaltına alındı.
27 Mayıs 2016’da, Aksaray'da bir erkek, karısı M.G.'yi (76) darp etti.
27 Mayıs 2016’da, Aydın'da Y.T., karısı A.T.'yi bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına
alınan erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
28 Mayıs 2016’da, Aydın'da M.D. otostop yapan İ.B.'ye aracında tecavüz etmeye çalıştı, direnen kadını
darp ederek araçtan attı. Hastaneye kaldırılan İ.B. erkekten şikayetçi oldu. M.D. tutuklandı.
28 Mayıs 2016’da, İstanbul'da bir gece kulübünün güvenlik görevlisi erkek, N.K. adlı kadın başka bir
kadınla tuvalette girdiği için boynunu sıktı, direnen kadını darp etti. Olay yerin polis çağıran N.K.erkekten
şikayetçi olmadı.
28 Mayıs 2016’da, Samsun'da İ.V. (47) aynı apartmanda oturduğu üç akrabasını taciz etti. Akrabası E.A.
(26) ve onun 7 yaşındaki kızı E.A.'yı elle taciz eden İ.V., akrabası S.C.A.'yı (14) ise sözle taciz etti. Bir
yıldır tacizlerine devam eden erkek E.A.'nın şikayeti üzerine tutuklandı.
29 Mayıs 2016’da, Muğla'da H.S. (43) eski karısı Ayşegül Aslan'ı (29) barışma teklifi reddedince çalıştığı
iş yerinin önünde tabancayla defalarca el ateş ederek öldürdü, kadının patronunu yaraladı. Şiddet
gördüğü için boşanan Aslan'ın H.S’den kaçmak için yaşadığı ilden ayrıldığı ifade edildi. Tutuklanan H.S.
ifadesinde "Kötü yola düşmesinden korktum. Onu uyardım, dinlemedi, vurdum" dedi.
29 Mayıs 2016’da, Mardin'de C.S.(46), karısı Suriyeli S.S.'yi (26) uyurken defalarca bıçaklayarak ağır
yaraladı. Erkek tutuklandı.
29 Mayıs 2016’da, İzmir'de Z.T. (23), hırsızlık yapmak için girdiği evde R.Ö.'yü (67) defalarca bıçaklayarak
ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek tutuklandı.
30 Mayıs 2016’da, Balıkesir'de T.Y. hakkında koruma kararı bulunan eski karısı Esra Güvem'i (24) kızını
görmek için geldiği evde bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
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30 Mayıs 2016’da, Kars'ta 14 Nisan 2016'da bıçaklanarak öldürülen ve cesedi evinde 15 gün sonra
bulunan Gülseren A.'nın cinayet zanlısının G.V. olduğu ortaya çıktı. Erkek tutuklandı. (Cinayetin sebebi ve
zanlının yakınlık derecesi haberlere yansımadı.)
30 Mayıs 2016’da, Karaman'da Tuba Nevruz (32) evinde ölü bulundu. Kanser hastası olduğu öne sürülen
kadının ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.
31 Mayıs 2016’da, Eskişehir'de Ü.B. (28) boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Gizem Bulut'u (20)
evinde tabancayla öldürdü, kadının sevgilisi R.A.'yı ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
31 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Başkale ilçesinde, 6 ay önce evlendiği Zafer Çobandede’den şiddet
gördüğü için ailesinin evine yerleşen Sibelcan Çobandede (22) isimli kadın, kaldığı eve gelen eşi Zafer
Çobandede tarafından silahla vurularak katledildi.
1 Haziran 2016’da, Ankara’da U.D.(27) karısı Ceren Demirkan'ı (26) bıçaklayarak öldürdü. Kadının
U.D.'den geçen yıl şiddet gördüğü için boşanmak istediği, ailelerinin baskısıyla kararından vazgeçtiği ifade
edildi. Şoför olan U.D.'nin otobüste yolculuk sırasında Ceren Demirkan'la telefonda tartıştığı, yolcuları
aracın bozulduğunu söyleyerek indirdiği ve eve gidip cinayeti işlediği öne sürüldü. Cinayetten sonra kaçan
erkek teslim oldu. (20 Mayıs 2016'da yaşanan bu olay 1 Haziran'da basına yansıdı.)
1 Haziran 2016’da, İstanbul’da minibüs şoförü B.Y. evine bırakması için aracına binen I.D.S.’ye (22) zorla
götürdüğü otoparkta tecavüz etti. Erkek tutuklandı.
1 Haziran 2016’da, Trabzon'da C.M. (22) eski kayınvalidesi S.İ.'yi (47) kendisiyle konuşmadığı için darp ve
tehdit etti.
1 Haziran 2016’da, Trabzon'da M.İ. (47), birlikte yaşadığı sevgilisi M.G.'yi (29) darp etti.
1 Haziran 2016’da, Trabzon'da M.Z.Y. (57), evde karısı N.Y. (52) ve kızı Y.K.'yi (27) bıçakla tehdit etti ve
kovaladı. Kadınlar karakola giderek erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.Z.Y. ifadesinin ardından
serbest bırakıldı.
2 Haziran 2016’da, Maraş’ta S.D. (24) otogarda tanıştığı G.S.’ye (18) yardım etmek için götürdüğü evinde
tecavüz etti, zorla iş yerine götürdü. G.S. erkekten kaçtı ve şikayetçi oldu. S.D. nitelikli cinsel istismardan
tutuklanırken hakkında tecavüz suçundan kaydı olduğu ifade edildi.
2 Haziran 2016’da, Aksaray’da bir erkek karısı F.G.’yi (23) darp etti.
2 Haziran 2016’da, İstanbul’da futbolcu B.Y., karısı İ.Y.’yi darp etti. Boşanma davası açan İ.Y. erkekten
şikayetçi oldu, B.Y.’ye uzaklaştırma kararı verildi.
2 Haziran 2016’da, Bursa’da N.V. karısı C.T.’yi darp etti. Darp olayı sırasında olay yerinde bulunan
C.T.’nin kızı F.T. (20) üvey babası olan erkeği bıçaklayarak öldürdü. Savcılık tarafından tutuklanma
talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen F.T. ’meşru savunma ve zorunluluk sonucu suçun
işlendiği’ kanaatine varılarak, elektronik kelepçeli olarak ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.
3 Haziran 2016’da, Van’da Z.Ç. karısı Sibelcan Çobandedi’yi (22) tüfekle öldürdü. Z.Ç.’nin altı ay önce
evlendiği kadına sürekli şiddet uyguladığı ifade edildi. Erkek tutuklandı.
3 Haziran 2016’da, Trabzon’da A.B. karısı G.B.’yi darp ve tehdit etti. Kadının şikayeti üzerine erkek
gözaltına alındı.
3 Haziran 2016’da, Kocaeli’nde F.F. (43) eski karısı H.G.’yi (41) çocuklarını görmek için gittiği evde yatağa
bağladı, boğazından bıçakla yaraladı. H.G. ağır yaralanırken, gözaltına alınan erkek tutuklandı.
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3 Haziran 2016’da, İstanbul’da A.Ç. metrobüste yanında oturan C.D.’yi elle taciz etti. Araçta bulunan
yolcular erkeği darp etti. Erkek tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
4 Haziran 2016’da, Antalya’da A.N.Ş. (61) karısı Meryem Özcan Şanlı’yı (54) defalarca bıçaklayarak
öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
4 Haziran 2016’da, İstanbul’da F.Ü.(30) ile H.K.(26) yeni tanıştıkları Türkmenistan vatandaşı S.A.’ya (27)
evinde tecavüze teşebbüs etti, parasını gasp etti. Olay polise yapılan "Çırılçıplak bir kadın sokakta
koşuyor" ihbarıyla ortaya çıktı. Tecavüz ve gasp suçlarından kayıtları bulunan erkekler gözaltına alındı.
5 Haziran 2016’da, Erzincan'da A.G. (32) karısı E.G.'ye (30) günlerce işkence yaptı. Muhtarın ihbarı
üzerine olay ortaya çıktı. A.G.'nin ailesiyle birlikte kadına işkence yaptığı öne sürüldü. E.G.'nin daha önce
erkekten önce şikayetçi olduğu ardından tehdit edildiği için şikayetini geri çektiği ancak A.G.'ye 6 ay
uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi. Kadının şikayeti üzerine A.G. tutuklandı.
5 Haziran 2016’da, Niğde'de açık cezaevinden izinli çıkan F.K. (28) hastanede yatan babaannesine
refakatçilik yapan tanımadığı H.A.'yı (20) uyurken hastane odasında elle taciz etti. H.A.'nın çığlıkları
üzerine erkek kaçtı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.
6 Haziran 2016’da, İzmir'de H.P. tanıdığı F.E.'ye birlikte gittikleri evinde tecavüz etmeye çalıştı, direnen
kadını darp etti. Para vererek kaçan F.E. erkekten şikayetçi oldu. Olaydan 10 gün sonra teslim olan H.P.
tutuklandı.
7 Haziran 2016’da, Sakarya'da S.T. (35) evden ayrılan karısı Emine Türken'i (30) barışma teklifini
reddettiği için boğarak öldürdü, cesedini çaya attı. Erkek cinayetten sonra kadın için kayıp ihbarında
bulundu, jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Erkek tutuklandı. Kadının cenazesine ulaşılamadı.
8 Haziran 2016’da, Konya'da M.O. (39) eski sevgilisi H.Ç.'ye (42) zorla götürdüğü bir evde tecavüz etti.
H.Ç. olaydan bir gün sonra kendisine uzun süredir şantajla tecavüz eden erkeği tabancayla öldürdü,
ardından polise teslim oldu. H.Ç.'nin erkekten 2005 yılında ayrıldığı, erkeğin kadını ilişkilerini ailesine
söylemekle tehdit ettiği ve kadını darp ettiği ifade edildi.
8 Haziran 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı S.E.'yi (19) darp etti.
9 Haziran 2016’da, Mersin’de M.B. (35) karısı Sultan Bayram (30), çocukları Mehmet Ali (5) ve Zeynep
Bayram’ı (3) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
9 Haziran 2016’da, İstanbul’da M.N. sokakta şarkıcı S.’yi sözle taciz etti. S. kendisini kolundan tutup zorla
konuşmaya çalışan M.N. hakkında suç duyurusunda bulundu.
10 Haziran 2016’da, Konya’da F.K. (32) arkadaşının sevgilisi Z.K.’ye (22) birlikte gittikleri evde tecavüz
etmeye çalıştı, Z.K. yanındaki tabancayla erkeği öldürdü. Z.K. ifadesinde erkek arkadaşı duştayken
F.K.’nin kendisine “bir kereden bir şey olmaz” diyerek tecavüz etmeye çalıştığını söyledi. Z.K. tutuklandı.
Antalya ilinde Abdullah Gezici ile evlenen Emine Gezici, Erzincan ili Tercan ilçesine yerleşti. Gezici, 10
Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, hem eşinin hem de eşinin ailesi tarafından işkenceye maruz
kaldı. Komşuları tarafından jandarmaya haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Gezici, ailesi
tarafından Antalya'ya getirilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uğradığı şiddet
nedeniyle kolu, bacağı kırılan ve başından yaralanan Gezici, kayınpederi tarafından kafasına kürekle
vurulduğunu, ahıra kapatılarak aç ve susuz bırakıldığını, burnunun bıçakla kesilmek istendiğini söyledi.
Olayın jandarmaya yansıması ardından gözaltına alınan Abdullah Gezici, tutuklandı.
11 Haziran 2016’da, Adana'da M.S.Y. tanımadığı iki genç kadını parkta sözle taciz etti. Kadınların
çağırması üzerine gelen erkek akrabaları M.S.Y.'yi darp etti. M.S.Y. kaçarken kadınlar erkekten şikayetçi
olmadı.
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11 Haziran 2016’da, Ankara'da E.K adlı kadın, bindiği ticari taksi de şoförün cinsel saldırısına maruz kaldı.
Kızılay'dan Esenboğa Havalimanı'na gitmek için bindiği ticari takside şoförün yolun bir bölümünde aracı
durdurarak oturduğu arka kısma geldiğini belirten E.K., bunun üzerine tepki gösterdiğini ve kendini
savunmaya çalıştığını söyledi. Bu esnada taksiden indiğini aktaran E.K., yoldan geçen başka bir aracın
kendisine çarpması sonucu gözlerini hastanede açtığını ifade etti. Kaza geçiren E.K.'nin iki kolu kırıldı.
12 Haziran 2016’da, Zonguldak'ta bir hastanede karısının yanında refakatçi olarak kalan H.İ.G. (60)
tanımadığı hasta N.Ç.'ye (37) tecavüz etmeye çalıştı. Gözaltına alınan erkek tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı. Hastane yönetimi erkeğin hastaneye girmesini yasakladı.
12 Haziran 2016’da, Antalya'da A.Y. (54) oğlunun kullandığı araçla çarpışan aracın şoförü A.A.'yı (31)
tutanak tutturmak istediği için yolda saçlarından sürükledi, darp etti, bıçaklamaya çalıştı, oğlu A.Y.(19) ile
birlikte kadının babası R.Ö.'yü darp etti ve bıçakladı. Gözaltına alınan erkekler savcılık tarafından serbest
bırakıldı.
13 Haziran 2016’da, Muğla’da A.Ö. (47) eski karısı Damla Kozak’ı (39) ve kocası Talip Kozak'ı (40)
tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
13 Haziran 2016’da, Elazığ'da B.A. ayrı yaşayan dini nikahlı karısı B.A'yı kapıyı kırarak girdiği evin
mutfağında darp etti. B.A. erkeği defalarca bıçakladıktan sonra öldürdü. Tutuklanan B.A.'nın bir süre önce
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi.
14 Haziran 2016’da, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Nergiz
K., boşanmak istediği eşi 27 yaşındaki Duran K. ile bindikleri dolmuşta tartıştı. Orhan Kemal Bulvarı'nda
dolmuştan inen Nergiz K, koşarak bir evin bahçesine girdi. Arkasından gelen eşi Duran K., evin
bahçesinde yakaladığı eşini 5 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından bıçaklanan kadını ambulansla Adana Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
14 Haziran 2016’da, İstanbul'da Afife Baysal isimli bir kadın eşinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay Sancaktepe'nin Akpınar Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinde eşi Hamdi Baysal tarafından bıçaklanarak
katledilen Baysal'ın sesini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri işlenen
cinayetle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini
belirlendi.
15 Haziran 2016’da, Iğdır'da E.S. eski karısı Yıldız Eryılmaz'ı sokakta tabancayla öldürdü. Erkek
cinayetten sonra kaçtı.
15 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Kovancı İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3 çocuk annesi Serpil Sağır,
tartıştığı eşi Ali Kaya Sağır tarafından ekmek bıçağı saldırıya maruz kaldı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine götürülen ağır yaralı kadın, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ali Kaya Sağır ise, cinayetin
ardından intihar etti.
15 Haziran 2016’da, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Abide Demirli (70)
isimli kadın, 3 ay önce boşandığı eski eşi O.B tarafından katledildi. Öğle saatlerinde Namık Kemal
Caddesi'nde bisikletle Demirli’ye yaklaştıktan sonra elindeki silahı ateşleyen O.B., Demirli'yi katletti.
15 Haziran 2016’da, Adana'da D.K. karısı N.K.'yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Cinayette teşebbüs
eden erkek tutuklandı.
16 Haziran 2016’da, İstanbul'da S.A. evden ayrılan karısı Esra Adıgüzel'i (21) 41 yerinden bıçaklayarak
öldürdü. Kadının erkekten şiddet gördüğü için ayrıldığı ve ailesinin yanına yerleştiği öğrenildi.
16 Haziran 2016’da, Malatya'da C.K eski sevgilisi H.A.'yı (22) barışma teklifini reddettiği için minibüste
pompalı tüfekle yaraladı. Erkek olaydan sonra kaçtı.
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16 Haziran 2016’da, İstanbul'da T.K. sosyal medyadan tanıştığı Zeynep Nalbant'ı (29) evinde defalarca
bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
17 Haziran 2016’da, Bolu'da bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) lisans eğitimini Psikoloji
Bölümü’nde tamamlayarak aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimine devam eden kadın öğrenci N.D.’nin Tez
Danışmanı Doç. Dr. Mithat D’nin cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, cinsel
saldırıya maruz kalan kadın öğrenci tez ödevi için Mithat D., ile görüşerek randevu istedi. Bunun üzerine
Mithat D., 13 Haziran akşamı kadın öğrenciyi evine çağırarak sabah saatlerine dek çalıştı. Sıklıkla evine
öğrencilerini davet eden Mithat D., sabah saatlerinde eşi ve çocuğunun evden ayrılması ardından
öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Üniversite yönetimi M.D. hakkında ceza ve disiplin soruşturması
başlattı.
17 Haziran 2016’da,Van’da Ahmet (65) - Ayşe Akbulut (68) çifti, 18 yaşındaki kızlarıyla evlenmek isteyen
M.A (45) ve akrabaları tarafından yayladaki çadırda öldüresiye dövüldüklerini iddia etti. Tehdit edildiğini
belirten Akbulut, yetkililerden yardım istedi.
17 Haziran 2016’da, İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan S.Y. (35), 30 Kasım 2015 tarihinde annesi ile
yaşadığı problemlerden dolayı kendisi ve ailesinin can güvenliği için Menemen Karakolu’na başvurduğunu
ve sonra yaşadıklarını anlattı. Karakolda ifadesini alan S.D. isimli polis, başına bir şey geldiğinde kendisini
aramasını söyledi. İddiaya göre polis S.D., mağdur olan S.Y.’yi sürekli aramaya başladı ve sık sık
kendisini dilekçe ve ifade yazmayı bahane ederek karakola çağırdı. Ardından psikolojik rahatsızlığından
dolayı ilaçlar kullanan mağdur S.Y.’nin durumundan faydalanarak kendisini zorla evine götürüp tecavüz
etti. Tecavüzün ardından yaşananları eşi ve çocuklarına anlatacağını belirterek tehdit eden polis S.D.,
mağdur kadınla birkaç kez de tehdit yoluyla birlikte oldu. Yaşadıklarına dayanamayan S.Y. durumu eşine
anlattı ve ardından polis memuru S.D. için gerekli hukuki mücadeleyi başlattı.
17 Haziran 2016’da Muğla’nın Köyceğiz İlçesi'nde, birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Arife Sivrikaya'yı, iddiaya
göre kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldüren 36 yaşındaki T.A.,
ardından başına dayadığı silahın tetiğini çekerek intihar etti.
17 Haziran 2016’da, Aksaray'da M.Ü. karısı G.Ü.'yü darp ederek yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek
aranıyor.
18 Haziran 2016’da, Eskişehir'de bir erkek sevgilisi M.G.'ye (21) tecavüz etti. Tecavüz olayından sonra
kadın intihara teşebbüs etti. Erkek gözaltına alındı.
18 Haziran 2016’da, Antalya'da M.M. (27) ablası F.M.'yi (35) ve ona müdahale eden erkek kardeşi A.M.'yi
(20) bıçakla yaraladı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.M. kaçtı.
18 Haziran 2016’da, Aydın'da A.B. (40) annesi S.B.'yi (60) bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alındı.
18 Haziran 2016’da, Eskişehir'de F.S. (33) sevgilisi T.K.'yi (36) bıçakla ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs
eden erkek olaydan sonra intihara etmeye çalıştı, ağır yaralandı.
19 Haziran 2016’da, Antep'te Y.K.(31) dini nikahlı eski karısı Özlem Gülyaprak'ı (32) barışma teklifini
reddettiği için boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
19 Haziran 2016’da, Antalya'da Y.T. (19) tanımadığı Danimarkalı M.W.R.'ye (18) saçından sürükleyerek
götürdüğü sokakta tecavüz etti. Y.T. tutuklandı.
20 Haziran 2016’da, İzmir'de Ş.C. (54) kendisini polis olarak tanıtıp girdiği evde Ayla Coşkunlar'ı (69)
döverek öldürdü, altınlarını çaldı. Cinayetten sonra kaçan erken tutuklandı. (27 Mayıs'ta yaşanan bu olay
sanığın 20 Haziran'da tutuklanmasıyla basına yansıdı.)
20 Haziran 2016’da, Antalya'da bir erkek, annesi S.S.ve üvey babası A.S.’yi bıçakla yaraladı. Olaydan
sonra kaçan erkek yakalandı.
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20 Haziran 2016’da, Ankara'da bir erkek, eski karısını kaynar çayla yaktı. Gözaltına alınan erkek tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadının daha önce 27 kez uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.
Kadına “çağrılı koruma” verildi.
20 Haziran 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde Rahime Sıcak adlı kadın, ayrı yaşadığı eşi Sinan Sıcak
tarafından boğaz ve karnından bıçaklanarak yaralandı.
20 Haziran 2016’da, Manisa’da bir lisede müdür R.K. (46) okulda memur olarak çalışan T.K.'yı (42) elle
taciz etti. Erkek hakkında soruşturma başlatıldı.
21 Haziran 2016’da, Antalya’da E.E. (35) karısı Seda Erol’u (31) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra intihar etti.
21 Haziran 2016’da, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Malabadi Otel'de kalan Kırgız uyruklu Rushamzan
Turgunov (33), saat 15.00 sıralarında Özbek uyruklu Gülchakhra Makhamadjanova (44) adlı kadın
arkadaşını boğazından bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendine saplayarak intihar teşebbüsünde bulundu.
Her iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
22 Haziran 2016’da, Aksaray’da bir erkek, karısı F.B.'yi (27) darp etti.
22 Haziran 2016’da, Giresun’da belediye çalışanı H.K., aynı yerde çalışan G.U’yu (24) taciz etti. Kadının
şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.
23 Haziran 2016’da, Muğla'da E.D. (31) karısı Nezahat Durmaz’ı (30) av tüfeğiyle öldürdü. Erkek
cinayetten sonra intihar etti.
23 Haziran 2016’da, Ankara’da Y.A., karısı Fettaha A.’yı (34) tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan
erkek tutuklandı.
23 Haziran 2016’da, Antalya’da A.M. evlenme teklifini reddeden sevgilisi E.L.Ş’nin arabasını yaktı. Erkek
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
23 Haziran 2016’da, Kocaeli’de B.K. karısı S.K.B.'yi darp etti.
23 Haziran 2016’da, Kocaeli'de O.B. karısı H.B. (30) darp etti. Erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
24 Haziran 2016’da, Antep'te C.A. (28) baldızı Selma Güngör’ü (33) bıçaklayarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra kaçtı.
25 Haziran 2016’da, Kocaeli'nde F.A. ayrı yaşayan karısı Bahar Akbaş (27) ve kayınpederi Bülent Anar'ı
(51) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti. Bahar Akbaş'ın cinayetten önce erkek
hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
25 Haziran 2016’da, İstanbul'da bir erkek kendisine adres soran A.E.'yi elle taciz etti. Kadının bağırması
üzerine erkek kaçtı.
25 Haziran 2016’da, Kocaeli'nde E.K. karısı A.K.'yi darp etti, eve kilitledikten sonra evi yakarak öldürmeye
teşebbüs etti. Yangından kaçan kadın yaralandı. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı.
25 Haziran 2016’da, Osmaniye'de C.C., eski karısı M.A.'yı evinin önünde tabancayla yaraladı. Erkek
olaydan sonra kaçtı.
25 Haziran 2016’da, Bitlis'te F.B. boşanma davası açan ve ayrı yaşayan karısı H.T.'yi bıçaklayarak ağır
yaraladı, kayınpederi, kayınvalidesi darp etti, oğlu M.R.B.'yi kaçırdı. Erek olaydan dört gün sonra
yakalanırken H.T. 'ye verilen çağrı üzerine koruma kararının yakın zamanda bittiği öğrenildi.
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26 Haziran 2016’da, İstanbul'da mezarlıkta 35-40 yaşlarında bir kadın tabancayla öldürülmüş olarak
bulundu.
27 Haziran 2016’da, Uşak Üniversitesi’nde Yrd.Doç.Dr. olarak çalışan Ali Çağlar Deniz’in, kendisi ile bir
ödev için iletişime geçen lise öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını yollayarak cinsel tacizde bulunduğu
ortaya çıktı. Öğrencinin telefonuna yolladığı uygunsuz fotoğrafı için "neden?" diye sorması üzerine Deniz,
"Kilo almış mıyım ya da vermiş miyim diye bak istedim" cevabını verdi. Akademisyen olarak görev yapan
ve öğrencileri ile ilişkilerde bulunan Ali Çağlar Deniz'in öğrenciye gönderdiği uygunsuz fotoğraflar
karşısında Uşak Üniversitesinin olay ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.
28 Haziran 2016’da, Kocaeli'nde Ö.Ö. (64) bir süre önce barıştığı karısı Asiye Özbay'ı (57) tüfekle öldürdü.
Cinayetten sonra teslim olan erkek tutuklandı. Asiye Özbay'ın şiddet gördüğü için Ö.Ö.'den ayrıldığı,
çocuklarının ısrarıyla tekrar birlikte yaşamaya başlığı öğrenildi.
28 Haziran 2016’da Şanlıurfa’da, 200 lira kaparo karşılığında yeni kiralanan ve bos olduğu öğrenilen
evden, mahalleye kötü kokular yayılması üzerine içeri giren polisin, Suriyeli bir kadına ait çürümüş ceset
bulduğu öğrenildi. 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının vücudunda çok sayıda bıçak izi bulundu.
28 Haziran 2016’da, Urfa'da Suriyeli bir kadın öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29 Haziran 2016’da, Sakarya'da Ü.K. (31) karısı S.K.(25)'yı darp etti.
29 Haziran 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı H.A.'yı darp etti.
29 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan N.D., şu beyanlarda bulundu: “3
yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Eşimin ikinci evliliği ilk eşinden boşanarak benimle resmi nikâhlı evlendi.
Evlendiğimiz günden beri şiddet ve kötü muamele görüyorum. Eşim, oruspu, dansöz gibi kadını
aşağılayan sözler kullanıyordu. Bana devamlı sözlü şiddet ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Eşim Mardin
Artuklu’ya bağlı Gülağaç mahallesinde imamlık yapıyor. Evimle ve çocuklarımla ilgilenmiyor. Yemeğimi
döküyor, televizyon kablosuna kadar kesiyor. Sürekli beni evden kovuyor ve tehditler yapıyor. Öldürürüm
seni diyor. Babanın evine git diyor. Eve gelmiyor sadece cinsel anlamda birleşme olduktan sonra ayrı
odaya geçiyor. Benden ters ilişki istiyor. İzin vermediğimde dövüyor ve aybaşıyken ve loğusa
dönemlerinde benle ilişkiye giriyor ve zorluyor. Bu duruşundan dolayı kadınsal hastalıklarım olmuştu ve
rahmimi baktırmak zorunda kaldım. Buna rağmen o dönem yine ilişkiye girdi. Ailesi de beni istemiyor ve
sürekli beni tehdit ediyorlar. Eşimin babası ve ağabeyi beni taşlarla ve sopalarla vurdular. Darp raporu
aldım. Eşim bana boşanma davası açtı. Mağdurum, ailem de beni istemiyor ve boşanma diyorlar. Bir hafta
Mardin konuk evinde kaldım. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Eve geri dönmek zorunda kaldım. Ailemin
yanındayım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
30 Haziran 2016’da, Mersin'de cezaevinden kaçan B.T., eski karısı F.Y.'yi telefonda öldürmekle tehdit etti.
2007’de B.T.'nin azmettirdiği S.Ş. kadını 27 yerinden bıçaklamış, yargılama sonucu B.T.'ye azmettirme
suçundan 20 yıl hapis cezası verilmişti. B.T.'nin cezaevindeyken kadını mektupla defalarca tehdit ettiği,
tehdit suçundan hüküm giydiği ifade edildi. Son tehditten sonra savcılığa başvuran F.Y.'ye 1 ay, kocası
H.Y.'ye 2 ay koruma kararı verildi.
30 Haziran 2016’da, Sinop’ta E.Ö. (33), sevgilisi Y.S.'yi darp etti, eve kilitledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine
gelen polis şüpheli E.Ö.'yü kapıyı açması için ikna edemeyince kapıyı kırarak girdi. E.Ö. gözaltına alındı.
1 Temmuz 2016 tarihinde Ağrı ilinde, eşinden şiddet gördüğü için babasının evine sığınan S.T isimli kadın
ve ailesi, köy korucusu olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.T. annesi, babası ve kardeşleriyle
birlikte akraba ziyaretinden döndükleri sırada, evin bahçesinde köy koruculuğu yapan eşi A.T. tarafından
kalaşnikofla saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu, S.T.’nin babası ağır yaralanarak, olay yerinde yaşamını
yitirdi. Olay yerinden kaçan köy korucusu A.T. aynı gece saklandığı Gazi mahallesinde yakalandı.
Gözaltına alınan köy korucusu A.T., emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece
‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.
301

1 Temmuz 2016’da, Kırıkkale’de otobüs muavini S.P. arka koltukta uyuyan yolcu D.K.’yi elle taciz etti.
Başka bir yolcu kadına tacizi fark etti, araçta bulunan yolcular S.P.’yi darp etti. Erkek gözaltına alındı.
1 Temmuz 2016’da, Urfa’da M.P. karısı T.P.’yi darp etti. T.P. erkekten şikayetçi olurken altı aylık bebeğini
kaçırdığını öne sürdü.
2 Temmuz 2016’da, Antalya'nın Kepez ilçesinde S.S. (44) adında bir erkek ayrı yaşadığı eşi ve 3 çocuk
annesi Ö.S.'yi av tüfeğiyle katletti. Ayrı yaşadığı Ö.S.'yi Kepez ilçesi Kızılay Parkına konuşmak bahanesi
ile çağırıp katleden S.S. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
2 Temmuz 2016’da, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi yaşayan Ömer Ö. (67) eşi Asiye Ö.’yü
(57) tüfekle başından vurarak katletti.
2 Temmuz 2016’da, Zonguldak’ta U.K. sokakta tanımadığı F.S.’ye tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarıldığı
mahkemece tutuklanan erkek 'Alkollü olduğum için geneleve almadılar. Amacım o an için taciz etmek
değildi. Yalnızca öpecektim" dedi. (Tecavüz olayının ne zaman yaşandığına haberlere yansımadı.)
3 Temmuz 2016’da, İzmir'in Alsancak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde eski eşi Özden Göksel ile
karşılaşan Yener Gök, üzerinde taşıdığı silahla Göksel'i vurdu. Karnından yaralanan Göksel kanlar
içerisinde yere yığılırken, polis ekiplerinin olayı fark etmesi üzerine kaçan Gök ise, yakalanacağını
anlayınca Cumhuriyet Bulvarı üzerinde silahla intihar etti.
3 Temmuz 2016’da, Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş., koruma kararına rağmen eski
karısı Güleser Şimşek’i (32) 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
3 Temmuz 2016’da, İstanbul’da E.E. (26) bir kadına zorla girdiği evinde tecavüz etmeye çalıştı, farklı
zamanlarda motosikletiyle takip ettiği yedi kadını elle taciz etti. Gözaltına alındıktan sonra suçlamaları
kabul eden erkek cinsel saldırı suçundan tutuklandı.
5 Temmuz 2016’da, Konya’da M.Y. (29) eski karısı Banu Demirok’u (24) bir araçtan tüfekle ateş ederek
öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
5 Temmuz 2016’da, Kocaeli'nde M.A. alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu H.Ç.’nin karısı Yıldız
Çakır’ı (49) pompalı tüfekle öldürdü, Levent Çakır’ı (19) ve evde bulunan 4 yaşındaki çocuğu yaraladı.
Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
5 Temmuz 2016’da, Ağrı’da köy korucusu A.T. şiddet gördüğü için evden ayrılan ve ailesinin evine
yerleşen karısı S.T.’yi tüfekle yaraladı, kayınpederi Mehmet Sıddık Gergin’i öldürdü. Cinayetten sonra
kaçan erkek yakalandı, kasten öldürme suçundan tutuklandı.
6 Temmuz 2016’da, Muğla’da S.U. sevgilisi C.Ç.’yi gittikleri kulüpte yumrukla darp etti, müdahale eden
mekan görevlilerine saldırdı. S.U.’nun eski karısına şiddet uyguladığı için kadının ayrıldığı ifade edildi.
6 Temmuz 2016’da, Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde İddiaya göre ağabeyi M.B.,
daha önceden aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi M.B.’nin evine
bayramlaşmaya gitti. Burada bir kez daha miras paylaşımı nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedenin zardından M.B. ziyaretine gittiği ağabeyinin evinde av tüfeği ile dehşet saçtı. M.B.’nin
silahından çıkan saçmaların isabet ettiği ağabeyi M.B. ile yengesi ve 3 yeğeni yaşamını yitirdi. Ağabeyinin
evinde katliam yapan M.B. daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.
6 Temmuz 2016’da, Adana-Ankara uçağında bir erkek ön koltukta oturan kadını taciz etti, kadının tepki
göstermesi üzerine kadına yumruk attı. Uçakta bulunan kabin görevlileri erkeğe müdahale etmedi.
7 Temmuz 2016’da, Giresun'da S.Ş. eski karısı Fatma Baloğlu’nu tabancayla öldürdü, oğlu B.Ş.’yi ağır
yaraladı. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
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7 Temmuz 2016’da, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Sezerler Apartmanı'nın ikinci
katında yaşayan Salih Ş. (48) adlı şahıs, 5 çocuk annesi olan eşi Fatma Ş.'yi (47) katletti. Tartıştığı eşini
önce bıçaklayan sonra atletle boğan Salih Ş., daha sonra bir arkadaşıyla birlikte polise teslim oldu. Salih
Ş.'nin eşini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fatma Ş.'nin cansız bedenini
alarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
7 Temmuz 2016’da, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı 3 Ocak Mahallesi'nde bulunan Orma İş Hanı'nın ikinci
katında yaşayan Suriye uyruklu Betül Magrumi (25) ile 2 yaşındaki kızı Meryem Magrumi ölü olarak
bulundu. Magrumi'nin 3 gün boyunca işe gitmemesi üzerine çalıştığı işyerinin sahibi Betül Magrumi'ye
telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak Magrumi'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine evine giden işyeri
sahibi, kapıyı kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. Kapıyı açarak eve giren polisler Magrumi ve
kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen anne ve kızın cenazeleri otopsi
yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis katil zanlısı olarak ise Betül
Magrumi'nin şizofreni hastası olduğu belirtilen eşine ulaşmaya çalışıyor.
7 Temmuz 2016’da, Antalya’da 40 yaşlarında bir erkek tanımadığı M.H.’ye (22) bir barda köşeye
sıkıştırılıp tecavüz etmeye çalıştık, direnen kadını darp etti. Kadının şikayeti üzerine erkek yakalandı.
7 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’da M.H.Ç. kızı R.Ç.’yi (19) erkek arkadaşıyla konuştuğu için pompalı
tüfekle defalarca ateş ederek ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs ettikten sonra kaçan erkek yakalandı.
7 Temmuz 2016’da, Samsun’da B.S. ve ikiz kardeşi G.S. (21) bir kadını sokakta darp etti. Erkekler olay
yerine gelen polis ekibini darp etti, polislerin silahını aldı. Polis erkekleri bacaklarından vurdu. Erkekler
polise mukavemet, kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs ve darp sonucu yaralamak suçlarından
tutuklandı.
7 Temmuz 2016’da, Bolu’da A. Komşusunun kızı zihinsel engelli Z.K.’ye (22) götürdüğü ormanlık alanda
tecavüz etti. Z.K.’nin ailesinin şikayeti üzerine erkek tutuklandı.
7 Temmuz 2016’da Kütahya'da Fuat Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Necdet Alev Sokak üzerinde Hakkı G.,
eski sevgilisinin bir erkekle girdiği evi bastı. Hakkı G.'nin evde Mustafa T.'yi bıçaklaması üzerine korkuya
kapılan F.S.eski erkek arkadaşının kendisine de zarar vereceğini düşünerek ikinci kattaki balkondan
atladı.
8 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’da Eda Ülkü Satı (26) evinde tabancayla öldürüldü.
9 Temmuz 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi yaşayan Suriye vatandaşı Menel
İsmail, gece saatlerinde eşi Ahmet İsmail tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre; çift arasında
yaşanan bir tartışma sonrası İsmail, Menel İsmail’i bıçakladı. Sabaha kadar evde kalan katil zanlısı sabah
saatlerinde polisi arayarak, eşini kaybettiğini belirtti. Olay yerine gelen polis Ahmet İsmail'i gözaltına aldı.
9 Temmuz 2016’da, İstanbul’da A.C. yeni tanıştığı T.E.’ye götürdüğü bürosunda tecavüz etmeye çalıştı,
evine bırakmak için aracına binen kadını taciz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek
hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
9 Temmuz 2016’da, Nevşehir’de E.K. (26), R.A. (18), E.E. (28), O.K. (28), Y.E. (27) ve Ö.K (30) bağ
evinde E.B.’ye (27) defalarca tecavüz etti. Gözaltına alınan erkeklerden E.K. tutuklanırken diğer erkekler
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.B.’nin şikayetini geri çektiği öne sürüldü.
9 Temmuz 2016’da Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan zihinsel engelli 17 yaşındaki E.D.'bir süre önce
Facebook'ta tanıştığı H.H. isimli erkeğin tecavüze uğradığı iddia edildi.
10 Temmuz 2016’da, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Serçe Sokağı'nda Dursun E. adındaki kişi, kendisiyle
görüşmek istemeyen Nurcan Efe'yi (39) katletti. Bayram nedeniyle İnegöl'den Gemlik'e akraba ziyaretine
gelen Efe, bu esnada karşılaştığı ve "Neden benimle görüşmek istemiyorsun" diyen Dursun E. tarafından
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bıçak darbeleri ile katledildi. Efe, olay yerinede yaşamını yitirirken, Dursun E. aynı bıçakla kendisini de
yaraladı. Bir apartman girişinde baygın halde bulunan Dursun E. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak
tedavi altına alındı.
10 Temmuz 2016’da, İstanbul'da bir metrobüs durağında üç erkek ve orada bulunan güvenlik görevlisi
erkeklerle birlikte bir kadını köpeğiyle birlikte metrobüse binmek istediği için darp etti. Darp edilen kadın
durakta bayıldı.
10 Temmuz 2016’da, Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde edinilen bilgiye göre, eşi Anakız Dorum (41) ile kızı
M.D.yi bir yakınının düğününde bir erkekle ( kızının) konuştuğunu duyan baba Salim Dorum (47), eşini ve
kızını herkesin gözü önünde döverek darp etti. Baba Salim Dorum, daha sonra dövdüğü eşi Anakız
Dorum’u babasının evine bırakarak ayrıldı. Olaydan bir gün sonra kaldığı babasının evinde fenalaşan
anne Anakız Dorum, götürüldüğü Sarıveliler Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan baba
Salim Dorum ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Ermenek Kapalı Cezaevine kondu.
11 Temmuz 2016’da, İzmir’de E.Y. nişanlısı Sibel Çelik’i (25) bıçaklayarak öldürdü ardından evi yaktı.
Cinayette sonra kaçan erkek aranıyor.
11 Temmuz 2016’da, Antep’te bir erkek karısı kadını sokakta darp etti. Haberlere erkeğin çevredekiler
tarafından “sakinleştirildiği” yansıdı.
11 Temmuz 2016’da, Giresun’da M.G. (45) eski karısı E.G.’yi (45) darp etti. E.G. tabancayla erkeği
yaraladı, kadın gözaltına alındı.
11 Temmuz 2016’da, edinilen bilgilere göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ikamet eden Elmas Güçük
adlı kadın eşi Osman Güçük'ün hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle eşine
boşanma davası açtı. Açılan boşanma davası ile çalışmaya başlayan Elmas Güçük, eşi tarafından 12
Haziran 2016 günü sokak ortasında bıçaklandı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Güçük'ün sol
kolundaki sinir damarlarının yırtılması ile kolu ve parmakları kullanamaz hale geldi. Osman Güçük ise bir
gün gözaltında kaldıktan sonra ise serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasını “kendilerine yönelik
tehdit” olarak nitelendiren Güçük, can güvenliğinin olmadığını belirtti.
12 Temmuz 2016 tarihinde Mardin ilinde, Selam Hemmet Zorlar Mezarlığı'nda bir ceset bulundu. Olay
yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede cesedin, ailesi tarafından haber alınamayan ve Emniyet
Müdürlüğüne bir önce kayıp ilanı verilen Z.D. (18) isimli kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Genç kızın
kesin ölüm nedeni Adli Tıpta yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili geniş kapsamlı
soruşturma başlatıldı.
12 Temmuz 2016’da, Kayseri’de S.N. (31) karısı Arzu Nevruz’u (31) bıçaklayarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra intihar etti.
12 Temmuz 2016’da, Konya’da iki erkek, M.G.’ye (25) tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine başlatılan
soruşturmada erkeklerin kaçtığı ifade edildi.
12 Temmuz 2016’da, Edirne’de A.S. plajda güneşlenen Z.K.S. ve E.A.’yı cep telefonuyla görüntüleyerek
taciz etti. Kadınların şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı.
12 Temmuz 2016’da, Bolu’da A.S. (70) karısı A.Y.’yi elindeki suyu yere düşürdüğü için bastonla darp etti.
Gözaltına alınan erkek “İçeceğimiz suyu yere dökünce sinirlendim. Fazla vurmadım. Bir şeyi yok onun”
dedi.
12 Temmuz 2016’da, Antalya'da K.G. (24) karısının ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Şükran
Gülçelik (45) ve 6 yaşındaki baldızı Zeynep Kader Gülçelik'i tüfekle öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim
oldu. K.G. hakkında karısına şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı bulunduğu, karısına şiddet ve
tehditleri devam ettiği için kadının sığınma evine yerleştiği öğrenildi.
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13 Temmuz 2016’da, Kırıkkale’de M.Ö. (55) karısı Medine Özata’yı (50) pompalı tüfekle öldürdü. Erkek
ihbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Erkeğin cinayeti kredi borcu yüzünden çıkan
tartışmada işlediği öne sürüldü.
13 Temmuz 2016’da, Ankara’da Ö.S. annesine bakıcılık yapması için anlaştığı Kırgızistanlı A.A.’ya evinde
tecavüz etti, kadını darp ve gasp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin
A.A. ile aracı bir şirket üzerinden anlaştığı ifade edildi.
13 Temmuz 2016’da, İstanbul’da bir erkek takip ettiği kadının girdiği apartmana girmeye çalıştı, kadını
cinsel organını göstererek taciz etti. Erkeğin tacizi güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının şikayetçi olduğu
erkek aranıyor.
13 Temmuz 2016’da İzmir’in Buca ilçesinde, evde çıkan yangının söndürülmesinden sonra bir kadına ait
ceset bulundu. Adının Funda Özdemir olduğu belirtilen kadının, bıçaklanıp öldürüldükten sonra bazanın
içine saklandığı, üzerine yatak konulduktan sonra da ateşe verildiği belirlendi.
14 Temmuz 2016’da, Siirt’in Barış Mahallesi'nde yurttaşlar yoğun koku gelen eski su deposuna
baktıklarında kimliği belirlenemeyen bir kadına ait cenaze olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine sağlık
ekipleri ve polis olay yerine geldi. İnceleme yapan nöbetçi cumhuriyet savcısı ise cenazenin bütünlüğünün
bozulmaması için su deposunun duvarlarının yıkılarak çıkarılmasını istedi.
14 Temmuz 2016’da, İzmir’de C.Y. sosyal medyada tanıştığı N.A.’ya (31) evde tecavüz etti, görüntülerini
kaydetti ve kadını gasp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan C.Y.’nin cep telefonunda ilişki
görüntüleri çıktı, erkek fantezi amacıyla görüntüleri kaydettiğini söyledi. Savcı kadının erkekle kendi
isteğiyle birlikte olduğunu kanaat getirerek erkeği serbest bıraktı.
14 Temmuz 2016’da, Muğla’da A.R. (45) yeni tanıştığı ve evlilik vaadiyle birlikte olduğu S.G.’ye (42) bir
çadırda tecavüz etti, kadını fuhşa zorladı. S.G.’nin şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı.
15 Temmuz 2016’da, Bayburt’ta D.A.B., Güler Dursun’u (54) sokakta bıçaklayarak öldürdü. Erkeğin
kadınla tanışıklığı ve cinayet sebebi haberlere yansımadı. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
15 Temmuz 2016’da, Burdur’da servis şoförü M.Ö. (26) iş yerinden tanıdığı R.C.’ye 'fabrikada makine
bozuldu' diyerek götürdüğü bir yerde tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine erkek cinsel saldırı suçundan
tutuklandı.
15 Temmuz 2016’da, Mersin’de A.Ç. eski baldızı Ş.Y.’yi evde taciz etti. Ş.Y. erkeği bıçaklayarak öldürdü.
Ş.Y. yakalandı.
15 Temmuz 2016’da, Denizli’de M.T. (36) sevgilisi C.B.’yi ayrılmak istediği için defalarca bıçaklayarak ağır
yaraladı. Cinayette teşebbüs eden erkek intihar etti.
15 Temmuz 2016 tarihinde Mardin ili Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde, vatandaşların ihbarı üzerine
olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede boğazı kesilerek öldürülen bir kadına ait ceset
buldu. Cesedin 21 yaşındaki Nurşen Şenkal'a ait olduğu belirlendi. Ceset Mardin Adli Tıp Kurumuna
gönderilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Temmuz 2016’da, Muğla’da S.A. (32) annesi K.A.’yı (56) otobüs terminalinde defalarca bıçaklayarak
ağır yaraladı. Erkek yakalandı.
16 Temmuz 2016’da, Samsun’da M.D. karısı ve kızını darp etti, kadınların paralarını gasp ettikten sonra
kaçtı. Gözaltına alınan M.D. çıkarıldığı mahkemece yağma ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.
16 Temmuz 2016’da, Samsun’da O.A. ve T.Ş. arkadaşları olan M.Y.’yi yemek için gittikleri bir evde silahla
tehdidiyle taciz ve darp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
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18 Temmuz 2016’da, Antep’te Fatma Ağgül (33) evinde bıçaklanarak öldürüldü.
18 Temmuz 2016’da, Mardin ili Savur ilçesinde, Mehmet Altundere (70) isimli şahıs, tartıştığı kayınpederi,
kayınvalidesi ve baldızını öldürdü. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ikamet eden ve eşi öldüğü için ikinci
evliliğini yapan Mehmet Altundere (70), tartıştığı eşinin Mardin'in Savur ilçesindeki babaevine gitti.
Altundere, burada yeniden tartışma çıkması üzerine Kayınbabası İsa Akbaş, Kayınvalidesi Şehriban ve
baldızı Nadire'yi silahla vurdu. Ağır yaralanan 3 kişi, Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar,
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
21 Temmuz 2016’da Aydın Nazilli'de Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çine Nüfus müdürü Cemil Ö.
Evinde tartıştığı eşi Müyesser Ö.'yü 18 yerinden bıçakladı.
23 Temmuz 2016’da Van’ın Başkale ilçesinde Berivan Bayram’ın eşi Rıdvan Bayram tarafından
katledildiği öğrenildi. Dün gece saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından Berivan’ın cenazesi
otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.
24 Temmuz 2016’da, Burdur’da şizofreni hastası olduğu öne sürülen R.A. (37) ablası Aysun Ural’ı
tabancayla öldürdü ve eniştesi Osman Ural’ı yaraladı. Cinayetten sonra kaçan R.A. yakalandı.
24 Temmuz 2016’da, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Yaşar Saydut'un sözlü
ve fiziksel cinsel saldırısına maruz kaldıkları şikayetiyle havalimanı çalışanı 3 kadın, Yüksekova
Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. Şikayetçi olan kadınların anlatımlarında, Saydut'un işten
atma korkusuyla kadınlara nasıl cinsel saldırıda bulunduğunu iddiası var.
24 Temmuz 2016’da,Urfa Hilvan’da B.K. (86) evimi silahlı adamlar bastı diyerek polis karakoluna gidip
yardım isteyen Bozan Kente'nin evine gelen güvenlik güçleri, 88 yaşındaki Fatma Kente'yi yerde
hareketsiz halde buldu. Ardından ambulansla hastaneye götürülen Fatma Kente yolda yaşamını yitirdi.
Yapılan otopsisinde başına sert cisimle darbe aldığı ve buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği saptanan
kadının kocasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Polis sorgulamasının ardından 4 şüpheli
serbest bırakılırken, ölen kadının 65 yıllık kocası Bozan Kente, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
25 Temmuz 2016’da, Afyon’da K.Ö. karısı Z.Ö.’yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sırasında evde
bulunan oğulları O.Ö. (13) babası K.Ö.’yü bıçaklayarak yaraladı.
25 Temmuz 2016’da, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre Van'ın Edremit ilçesinde bulunan yan yolda
adı öğrenilemeyen genç bir kadın, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı. Görgü tanıkları, beyaz renkli
Renault marka araçtan inen kişilerin, genç kadını zorla araca bindirerek, olay yerinden uzaklaştığını
aktardı.
28 Temmuz 2016’da, Pamukkale’de S.K. karısı S.K.’yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Cinayete
teşebbüs eden erkek yakalandı. S.K.’nin geçen hafta kocası erkekten şikayetçi olduğu ve koruma istediği
öğrenildi.
28 Temmuz 2016’da İzmir'in Çiğli İlçesi'nde 56 yaşındaki Yavuz Üstündağ, iddiaya göre ilişki yaşadığı
İlknur Parlayan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra, 8'inci kattaki evin balkonundan kendini boşluğa
bırakarak yaşamına son verdi.
29 Temmuz 2016’da, Aksaray’da B.A. (22) karısı Ş.A.’yı (19) darp etti.
29 Temmuz 2016’da, Amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya’nın cesedi saat 07.00 sıralarında
Eskişehir kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki
ormanlık alanda bulundu İddialara göre, olay yerine gelen görevliler Kader Kaya’nın ağzından 2 bez
parçası çıkardı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç
çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi (30) Erenköy
Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış jandarma ekiplerine teslim etmişti. İl Jandarma
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Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
2 Ağustos 2016’da, Samsun’da M.K. (43) karısı N.K.’yi (33) kendisini ailesine şikayet ettiği için darp
ettikten sonra bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan erkek adliyeye sevk edildi.
2 Ağustos 2016’da, Zonguldak’ta A.D. sevgilisi F.K.’yi ayrılmak istediği için bıçaklayarak ağır yaraladı.
Erkek gözaltına alındı.
2 Ağustos 2016’da Denizli'nin Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi’nde yaşayan eşi çoban olan 4 çocuk annesi
İmran Berber, Sırıklı yakınlarındaki çalışmaya gittiği tütün tarlası öldürüldü.
3 Ağustos 2016’da, Samsun’da M.A. (37) arasında husumet bulunan M.U.’nun karısı Y.U.’yu (24)
tabancayla yaraladı. M.U. ise M.A. ve altı erkek akrabasını tüfekle yaraladı. M.A. hastanede tedavi altına
alınırken M.U. tutuklandı.
4 Ağustos 2016’da, Konya’nın Ereğli ilçesinde 44 yaşındaki polis Harun Kaymaz, eşi ve çocuğunu silahla
katletti. Konya’nın Ereğli ilçesinde polis memuru 44 yaşındaki Harun Kaymaz, adliyede memur olan eşi 42
yaşındaki Neslihan ve 6 yaşındaki çocuğu Ecem’i silahla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu Tarık’ı da
yaraladıktan sonra intihar etti.
4 Ağustos 2016’da, Düzce’de E.Ş. (50) annesi Esma Şenek’i (73), ablası Hanife Şenek’i (45) tüfekle
öldürdü, üç yeğenini yaraladı. Erkeğin cinayeti fındık tarlasında ürün paylaşımı sırasında işlediği ifade
edildi. Cinayetten sonra kaçan E.Ş. ve oğlu E.Ş. teslim oldu.
4 Ağustos 2016’da, Giresun’da dört gündür kayıp olan Emine Yıldırım’ın cesedi evinin yakınındaki
kayalıklarda bulundu.
4 Ağustos 2016’da, Bursa'da M.K. (23) sosyal paylaşım sitelerinde tanıştığı engelli İ.T.’ye tecavüz etti,
engelli Ç.K.’ye ise cinsel tacizde bulundu. Erkek tecavüz ve tacizden sonra kayda aldığı telefon
konuşmalarıyla kadınlara şantaj yaptı. Cinsel taciz suçundan 16 ayrı kaydı bulunan M.K.'nin tecavüz ettiği
bir kadınla evlendiği öne sürüldü. Erkek tutuklandı. (Tecavüz ve taciz olaylarının ne zaman yaşandığı
haberlere yansımadı.)
4 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Sur ilçesi İnönü Caddesi İskenderpaşa Sokağı'nda, çay
ocağı sahibi Medeni Kastarlı ve kardeşi Adnan Kastarlı, uyuşturucu satan 15 kişiyi uyarmasıyla sözlü
tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle uyuşturucu satıcıları silahlarını çekerek, çay ocağına ve sokağa
rastgele ateş açtı. Saldırıda çay ocağı önündeki Kastarlı’ın eşi Hüzna Kastarlı sol göğsünden aldığı
kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Akrabaları Mehmet Kastarlı ve sokaktan geçen ismi öğrenilmeyen
bir yurttaş yaralandı.
5 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Bademci, şu
beyanlarda bulundu: “Benim kızım Gamze Bademci, görücü usulü ile yaklaşık 6 yıl önce Niyazi Düşerge
ile evlendi. Bu evlilikten 2 erkek çocukları oldu. Kızım evlilik süresince ara ara şiddet görüyordu. Bu
nedenle benim yanıma geliyordu. Kayın babası sürekli araya girip barıştırmak istiyordu. Kayın baba araya
girince bende yeniden eşiyle birlikte yaşadıkları eve kızımı gönderdim. Bildiğim kadarıyla kızıma şiddet
uygulayanlar; eşi Niyazi, eşinin amcası Hacı, kayın validesi Zekiye ve görümcesi Hidayet Özlem ve Fatma
Düşerge’dir. Özellikle benim korucu olmam nedeniyle kızıma daha çok şiddet uyguladılar. Hatta en son
Niyazi ve Hacı kızıma o kadar çok şiddet uygulamışlar ki dişini kırmışlar. Çok yakın bir tarihte kızımın
boşandığı haberini aldım. Fakat kızım gördüğü şiddet nedeniyle ciddi ruhsal sorunlar yaşadığından
şuanda Diyarbakır Akıl ve Ruh Sağlığı Polikliniği servisinde yatmaktadır. Kızımın rızaen boşandığına ve
çocuklarının velayetini isteyerek kocasına bıraktığına inanmıyorum. Kızıma çok eziyet ettikleri v e çok
şiddet uyguladıkları için kızım şuan psikiyatri kliniğinde yatıyor. Kızıma bunları yapan yukarıda adı geçen
kişilerin yargılanmalarını ve cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
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5 Ağustos 2016’da, Aksaray’da bir erkek karısı Y.B.’yi (36) darp etti.
5 Ağustos 2016’da, Ankara'da S.U. karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı erkeği tabancayla
öldürdükten karısının bulunduğu eve balkondan tırmanmaya çalışırken düşerek ağır yaralandı.
6 Ağustos 2016’da, Mardin’de Zozan Değirmenci (18) mezarlıkta ölü bulundu.
6 Ağustos 2016’da, Mardin’de Nurşen Şenkal (21) boğazı kesilerek öldürüldü.
6 Ağustos 2016’da, Adana’da B.C. (34) sevgilisi T.Y.’yi darp etti, burnunu kırdı. Erkek gözaltına alındı.
8 Ağustos 2016’da, Muğla’da G.G. (27) karısı Gizem Günay’ı (26) darp ederek ve ekmek tahtasıyla
vurarak öldürdü. Erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen bir kadının Gizem Günay’ın cep telefonuna mesaj
gönderdiği, G.G.’nin cinayeti Gizem Günay cep telefonun şifresini vermediği için öldürdüğü ifade edildi.
İhbar üzerine gelen polis tarafından yakalanan erkek tutuklandı. Gizem Günay’ın erkekten şiddet gördüğü
için geçen yıl boşandığı ancak erkeğin ısrarı üzerine dört ay önce tekrar evlendiği ifade edildi.
8 Ağustos 2016’da, Konya’da M.B. birlikte yaşadığı sevgilisi Kırgızistanlı K.B.’yi evde darp etti. K.B.
kendisine sürekli şiddet uygulayan erkeği boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan K.B. yakalandı.
9 Ağustos 2016 günü derneğe gelerek başvuru yapan M. T. Y.; “Evlenme teklifini kabul etmediği bir
meslektaşı yüzünden çalışamama duruma geldim, tehditler alıyorum işime ara vermek zorunda kaldım
maddi olarak da beni dolandırdılar aileme bile ulaştılar manevi işkence altındayım.“ Dedi. (İHD İstanbul)
10 Ağustos 2016’da, Konya'da M.K. (81) karısı Menekşe Kerçin’i (84) boğazını keserek öldürdü. Menekşe
Kerçin hakkında birkaç gün önce kayıp ihbarı yapıldığı ifade edilirken M.K. gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da, Manisa’da cezaevinden kaçan İ.A. kaçırdığı karısı Zunnura Aydemir’i “ben seni çok
seviyorum ve beraber ölelim” dedikten sonra pompalı tüfekle ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek
intihar etti.
10 Ağustos 2016’da, Kütahya’da tesisatçı A.Ö. (32) bakımını yaptığı binada oturan H.K.’yi evine giderek
taciz etti. H.K. aylardır kendisini taciz eden erkeği evine zorla girdiği sırada çıkan arbedede tabancayla
öldürdü. H.K. tutuklandı.
11 Ağustos 2016’da, Bursa’da M.Y. (41) evden ayrılan ve sığınma evine yerleşen karısının kiraladığı evin
önünde kendi yaptığı el yapımı bombayı patlattı. M.Y. olaydan sonra kaçtı.
12 Ağustos 2016’da, Manisa’da E.E. (27) geçen yıl ayrı yaşamaya başlayan karısı Meltem Ece’yi (25)
barışma teklifini reddettiği için sokakta bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
12 Ağustos 2016’da, Bursa’da F.B. ayrılmak isteyen dini nikahlı karısı S.Ş.’yi defalarca el ateş ederek ağır
yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı. F.B.’nin iki yıl önce de kadını tabancayla yaraladığı
öğrenildi.
12 Ağustos 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı AFAD'a
bağlı Telhamut Çadır Kenti'nde, kamptaki duşa kabinlerde banyo yapan H.K. isimli mülteci kadın, kampta
özel güvenlik elemanı olarak çalışan Sinan Gültekin isimli şahsın cinsel saldırına maruz kaldı. Kadının
çığlıkları üzerine yardıma koşan diğer kamp sakinleri, yakaladıkları Gültekin'i linç etmek istedi. Gültekin'i
öfkeli sığınmacıların elinden jandarma kurtardı. Karakolda alınan ifadesinin ardında Gültekin, serbest
bırakıldı.
12 Ağustos 2016’da, Edirne’de D.S. karısı G.D.’yi darp etti. Erkek gözaltına alındı.
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12 Ağustos 2016’da, İstanbul’da U.S. sakat olduğunu ve bacaklarını açarak oturmak zorunda olduğunu
söyleyerek otobüste iki kadını dokunarak ve cinsel organını göstererek taciz etti. Kadınların şikayeti
üzerine erkek gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da, Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.A. ayrı yaşayan ve boşanma
davası açan karısı Fatma Ayhan’ı, kayınpederi Hacı İbrahim Aka’yı tabancayla öldürdü, kayınvalidesi
C.A.’yı ağır yaraladı. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
13 Ağustos 2016’da, Eskişehir’de N.Ç. iddialara göre bahçesine giren tilkiye ateş etti, yanlışlıkla karısı
S.Ç.’yi bacağından yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
14 Ağustos 2016’da, Konya’da H.Y. (54) arasında husumet bulunan damadıyla barışmak için bir araya
geldikleri yemekte kızı Şeyda Bak’ı (30) ve damadı Faruk Bak’ı (33) tabancayla öldürdü. Erkek tutuklandı.
14 Ağustos 2016’da, Aydın’da M.T. (31) karısı N.T.’yi (29) darp etti. N.T. darp edilirken bıçakla erkeği
yaraladı.
15 Ağustos 2016’da, Antalya’da C.D., tanıdığı/arkadaşı olan Gülizar Turan’ı (22) ormanlık alanda boğazını
keserek öldürdü ve başını taşla ezdi. Cinayetten sonra kaçan erkek 15 gün sonra yakalandı.
16 Ağustos 2016’da, Van ili Erçiş ilçesi Karataşlar Mahallesi Sahil Yolu 3. İskele civarında Sevda Yürekli
(23) isimli genç kadın ölü bulundu. Sabah saatlerinde çevredeki yurttaşlar tarafından fark edilen ve gölden
çıkarılan Yürekli, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
16 Ağustos 2016’da, Manisa’da N.G. (46), bir süre önce barıştığı karısı Neşadiye Gökmen’i (45) pompalı
tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan erkek tutuklandı. Cezaevine gönderilen N.G. adliyeden
kahkaha atarak çıktı. N.G.’nin psikolojik rahatsızlığı öne sürülürken mahalle muhtarı erkek cinayetle ilgili
“Oysa, bir süre önce kendilerini barıştırmıştık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz” dedi.
17 Ağustos 2016’da, İzmir’de R.E. (42) kuzenin karısı H.E.’ye (29) iki yıl önce tecavüz etti. H.E. mahalle
meydanında “tecavüzcülerin yaşama şansı yok” dedikten sonra erkeği öldürdü. H.E. tutuklandı. (Olay
H.E.’nin erkeği öldürmesi üzerine basına yansıdı.)
17 Ağustos 2016’da, Antalya’da H.K. (49) üvey kızı B.S.’yi (21) pompalı tüfekle yaraladı. Olaydan sonra
teslim olan erkek gözaltına alındı.
17 Ağustos 2016’da, Antalya’da H.E. karısı G.E.’ye işkence ettikten sonra evden kovdu. Bir hafta sokakta
kalan G.E. intihara teşebbüs etti. (Olay intihara teşebbüs eden kadının polis tarafından engellenmesi ve
hastaneye götürülmesiyle basına yansıdı.)
17 Ağustos 2016’da Alınan bilgiye göre, Gaziantep merkez Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi Abdülselam
Sokak'ta ikamet eden Coşkun K, gece geç saatlerde evine gitti. Eşi Filiz ve kaynanası Türkan Köse (64)
ile tartışmaya başlayan Coşkun K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini ve kayınvalidesini
bıçaklayarak evden kaçtı. 112 acil servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köse, yapılan müdahaleye rağmen
kurtarılamadı.
17 Ağustos 2016’da, Edirne’de M.H. (60) otobüste yolcu Y.Ö.’yü (19) elle taciz etti. Kadının bağırması
üzerine erkek araçtan indi. Savcılık M.H. hakkında soruşturma başlattı.
18 Ağustos 2016’da, Trabzon’da A.E. kardeşi Gülhanım Ekber’i (33) bıçaklayarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra kaçtı.
18 Ağustos 2016’da, İzmir’de 17 Ağustos 2012 tarihinden beri kayıp olduğu iddiasıyla aranan Hediye
Gülfidan Kara’nın (38) dini nikahlı kocası R.S. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erkeğin cinayeti
cezaevinden izinli çıktığı gün kıskandığı için işlediği ve cinayetten sonra kadının cesedinin taş ocaklarına
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gömdüğü ifade edildi. Cinayetle ilgili R.S. tutuklanırken gözaltına alınan kardeşleri U.C.S ve E.C. serbest
bırakıldı.
18 Ağustos 2016’da, İzmir’de bir hastanede anestezi teknisyeni Ö.G. (33) ameliyat öncesi uyutulan kadın
hastanın başında mastürbasyon yaptı. Odaya giren hemşire kadınların şikâyeti üzerine erkek tutuklandı.
Ö.G.’nin aynı hastanede kadın hemşireleri de taciz ettiği ileri sürüldü.
18 Ağustos 2016’da, Urfa’da H.K. aynı mahallede yaşayan F.Ç.’yi taciz etti. F.Ç. kendisini daha önce
defalarca taciz eden erkeği tabancayla ağır yaraladı. F.Ç. ve iki erkek gözaltına alındı.
19 Ağustos 2016’da, Bitlis’te Y.Ç. (32) karısı K.Ç.’yi (23) sokakta defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek
cinayetten sonra kaçtı.
19 Ağustos 2016’da, Çorum'da M.A. (35) birlikte yaşadığı kayınvalidesi Naime Öztemurcu'yu (66)
bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra gözaltına alındı.
19 Ağustos 2016’da, Muğla’da K.M. (23) şiddet gördüğü için evden ayrılan karısı P.M.’yi (21) boşanma
davası açtığı gün sokakta tüfekle öldürmeye çalıştı. K.M. sokakta P.M.’nin babası G.T.’yi tüfekle
öldürdükten sonra tüfeğe ikinci kurşunu takmaya çalışırken P.M. kaçtı. Cinayetten sonra kaçan erkek
yakalandı.
19 Ağustos 2016’da, İstanbul’da H.Y. (55) karısının ilişki yaşadığını düşündüğü M.A.’yı iş yerinde
tabancayla öldürdü, üç yaşındaki bir çocuğu yaraladı. Erkek cinayetten sonra evinin önünde karısı G.Y.’yi
ve o sırada orada bulunan kadın H.Ş.’yi yaraladı. Polis tarafından vurularak durdurulan H.Y. hastanede
hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2016’da, Antalya’da M.T. (55) eski karısı Muazzez Türkyılmaz’ı (55) barışma teklifini reddettiği
için sokakta defalarca bıçaklayarak öldürdü. Muazzez Türkyılmaz’ın erkekten üç ay önce boşandığı ifade
edildi. M.T. cinayetten sonra kaçtı.
20 Ağustos 2016’da, Manisa’da M.K. evden ayrılan ve boşanma davası açan karısı Z.K.’yi ve
kayınvalidesi H.Y.’yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Z.K.’nin olaydan iki gün önce polise başvurarak
tehdit edildiği için koruma talep ettiği öğrenildi. İki kadını da defalarca bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs
eden erkek yakalandı. M.K.’nin 18 Ağustos’ta sosyal medya hesabında “Biz sevdik mi öyle özde sözde
sevmeyiz, ya yaşatır sevgimizi meyvesi yeşerir, ya da öldürürüz sevgimizi toprağımız çiçeklenir” ifadelerini
paylaştığı ifade edildi.
20 Ağustos 2016’da Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Hacı Feyzullah Mahallesi'nde A.K, boşandıktan sonra bir
süre görüşmeye devam ettiği eski karısı M.K.yi silahla Ağır yaraladı,112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası
Devlet Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
20 Ağustos 2016’da, Antalya’da bir erkek Suriyeli karısı kadını arabadan indirdi, sokakta darp etti.
22 Ağustos 2016’da, İstanbul’da M.Ç. (50) boşanmak isteyen karısı D.Ç.’nin kızı K.Ç. ve oğlu D.Ç.’yi
tabancayla yaraladı. M.Ç.’nin aynı gün D.Ç.’nin çalıştığı iş yerine gidip kadını aradığı, bulamayınca iş
yerinde tartıştığı M.L. adlı erkeği yaraladığı ifade edildi. Erkek intihar etti.
22 Ağustos 2016’da, İstanbul’da bir erkek, ev işçisi eski karısının işvereni oyuncu H.A.’yı para vermediği
için darp etti. H.A. erkekten şikayetçi oldu.
22 Ağustos 2016’da, İstanbul’da iki erkek sahilde parkta oturan kadınlı erkekli bir gruba laf attı,
erkeklerden biri bir kadına tokat attı. Kadın erkeklerden şikayetçi oldu. Aynı erkeğin aynı gün başka bir
gruba da laf attığı, gruptaki erkekleri darp ettiği ifade edildi.
23 Ağustos 2016’da, Maraş’ta S.K karısını darp etti. S.K.’ye annesine şiddet uyguladığı için müdahale
eden oğlu G.K. erkeği tüfekle yaraladı. G.K. gözaltına alındı.
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25 Ağustos 2016’da, Çorum’da E.İ. (23) annesi O.İ.’yi bıçakladı. Erkek gözaltına alındı.
26 Ağustos 2016’da, Karaman’da izinli olarak cezaevinden çıkan E.E. boşanma davası açan karısı Nezife
Ersoy’u barışma teklifini reddettiği için tüfekle öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
26 Ağustos 2016’da, Eskişehir’de bir erkek 26 yaşındaki karısını darp etti. Erkek gözaltına alındı.
26 Ağustos 2016’da, Samsun’da E.C. (33) karısı Ö.C.’yi (22) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Gözaltına alınan erkek tutuklandı.
27 Ağustos 2016’da, Urfa’da bir erkek, çocuğunu dövdüğünü düşündüğü bir kadını sokakta kalasla darp
etti. Mahallede bulunanların müdahale ettiği erkek gözaltına alındı.
28 Ağustos 2016’da, Antalya’da Y.G. (19) sevgilisi Gizem Şolpal’ı (20) darp ederek aracına bindirdi.
Erkek aracı uçurumdan denize sürerek kadını ve kendisini öldürdü.
29 Ağustos 2016’da, Denizli’de S.K. (30) karısı Semiha Keyik’i (26) 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
(Semiha Keyik 26 Temmuz’dan beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.) Erkek tutuklandı.
29 Ağustos 2016’da, Çorum’da M.Ş. (49) karısı G.Ş.’yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Erkek
gözaltına alındı.
30 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu TOKİ 1. Konutları'nda, Doğan
Pala İsimli şahıs, eşi Çiğdem Pala'yı evin yatak odasında tabancayla başından vurarak katletti. Eşini
katleden zanlı, cinayetin ardından olay yerinden kaçtı.
31 Ağustos 2016’da Aydın’ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki A.B adlı kişi gece yarısı İstasyon Meydanı
yakınlarında iki üniversiteli kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
31 Ağustos 2016’da, Kayseri'de C.D. (45) evden ayrılan ve boşanma davası açan karısı Ümmügülsüm
Dursun'u barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle öldürdü. Erkeğin cinayeti işlerken “Ya benimsin ya
toprağın” dediği öne sürüldü. Erkek tutuklandı.
31 Ağustos 2016’da, Tekirdağ’da polis memuru S.P. boşanmak isteyen polis karısı D.P.’yi ve kayınvalidesi
Y.S.’yi beylik tabancasıyla ağır yaraladı, kayınpederi Selim S.’yi öldürdü. Cinayetten sonra teslim olmayı
reddeden erkek polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. D.P.'nin ailesinin erkeği evlerine kızlarıyla
barışması için çağırdığı ifade edildi.
31 Ağustos 2016’da, İstanbul’da bir erkek, tanıdığı/arkadaşı manken G.G.K.’yi kıskandığı ve mesleğini
beğenmediği için araçta taciz ve darp etti, öldürmekle tehdit etti. G.G.K. darp raporu aldı, erkek hakkında
suç duyurusunda bulundu.
31 Ağustos 2016’da, Antalya’da bir parti yöneticisi olduğu öne sürülen bir erkek gençlik kampında 18
yaşında bir kıza cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili yetkililerin "O aslında bunları yapmaz, çocukları
var. 40 yaşını aşmış birinden zaten beklenmez. Aramızda halledelim ve özür diletelim" dediği öne sürüldü.
Kızın ve ablasının erkekten şikayetçi olacağı ifade edildi.
1 Eylül 2016’da, Samsun'da Y.C. (43) karısı A.C.'yi (43) pompalı tüfekle yaraladı. Erkek olaydan sonra
teslim oldu.
1 Eylül 2016’da, Sakarya'da S.A. (37) boşanmak isteyen karısı M.A.'yı (24) barışma teklifini reddettiği için
darp ettikten sonra tabancayla defalarca el ateş ederek yaraladı. Parktaki bulunan erkekler S.A.'yı linç
etmeye çalıştı. S.A. hafif yaralandı.
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2 Eylül 2016’da, Edirne'de H.O. (63) komşusu Fatmagül Karakaş'ı (60) defalarca bıçaklayarak öldürdü,
kocası M.K.'yi (63) yaraladı. Erkeğin cinayeti Karakaş'ın torunlarının gürültü yaptığı gerekçesiyle işlediği
öne sürüldü.
2 Eylül 2016’da, Aksaray’da bir erkek karısı K.B.’yi (59) darp etti.
3 Eylül 2016’da, Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan S.D. eski karısı S.T.’yi (21) pompalı
tüfekle yaraladı. S.D. olaydan iki gün önce kadını bir markette darp etti. S.T.’nin erkek hakkında yedi kez
şikayetçi olduğu, erkeğe ikinci kez uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi. Erkek kaçtı. Olayın basına
yansıması üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İl Emniyet Müdürlüğü’nden kolluk görevlilerinin ihmal
ya da kusurunun olup olmadığı, herhangi bir ihmalin bulunduğunun tespiti halinde sorumluların
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi istedi.
4 Eylül 2016’da, Mersin'de E.A. kardeşi Suphiye Avşar’ı (34) barışmak için gittiği evinde boğazı ve
sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek gözaltına alındı.
6 Eylül 2016’da, İstanbul’da emekli yarbay Mine Demet Güngör evinde başından vurulmuş olarak ölü
bulundu. İlk incelemede intihar ihtimali değerlendirilirken, polis Güngör’ün eski sevgilisinin kıskançlık
nedeniyle kadını tehdit ettiği yönünde bilgilere ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
6 Eylül 2016 tarihinde Maraş ili Elbistan ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşi Tülay Gülbeyaz Şahin'in
(36) Cumhuriyet Mahallesinde ki evini av tüfeği ile basan Mehmet Şahin isimli şahıs, eşini, kayınbabası
Hasan Gülbeyaz (66) ve kayınvalidesi Cennet Gülbeyaz'ı (57) ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Elbistan
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Gülbeyaz ile Cennet Gülbeyaz yaşamın yitirdi, iki çocuk annesi
Tülay Gülbeyaz ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Zanlı ise, gözaltına alınarak İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
8 Eylül 2016’da, İzmir’de A.K. (54) ve T.S. (30) kaçırdıkları A.A.’ya (21) iki gün boyunca zorla tutukları
evde tecavüz etti. Kadının çığlıklarını duyan insanların ihbarı üzerine A.A. kurtarılırken yakalanan erkekler
tutuklandı. Erkeklerin ilk ifadelerinde kadına seks işçiliği yaptırmak istediklerini, kadının reddetmesi
üzerine tecavüz ettiklerini söylediği öne sürüldü.
8 Eylül 2016’da, Diyarbakır’da H.D. eski karısı H.A.’yı sokakta defalarca el ateş ederek ağır yaraladı.
Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı.
9 Eylül 2016’da, Adıyaman’da M.A. karısı A.A.’yı uykusunda defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen erkek gözaltına alındı.
9 Eylül 2016’da, İzmir’de S.G. (30) cezaevinden arkadaşının karısı ve sevgilisi olduğu öne sürülen Esen
Yaman’ı (29) kendi evinde tabancayla defalarca el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek
yakalandı. S.G.’nin yaralama suçundan hüküm giydiği, cezaevinden izinli çıktığı ve firar ettiği ifade edildi.
10 Eylül 2016’da, İstanbul’da 9 Şubat’ta bir bavulda parçalanmış kadın cesedi bulunan cinayetle ilgili
B.C.(23) ile E.T.(27) gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen erkekler tutuklandı.
11 Eylül 2016’da, Aydın’da bir erkek sevgilisi kadını sokakta darp etti, yerde sürükledi. Erkek kendisine
müdahale eden bir kadını tehdit etti. Kadının polisi aradığını gören erkek yanındaki kadını zorlayarak olay
yerinden kaçtı.
12 Eylül 2016’da, Kocaeli'nde A.S. (23) tanımadığı N.S.’yi ilişki teklifini reddettiği için sırtından bıçakladı,
koluna girip tecavüz etmek için bir yere götürmeye çalıştı. Devriye gezen polis tarafından fark edilen erkek
kaçmaya çalışırken yakalandı. N.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. A.S.’nin daha önce de sokakta
bir kadını darp ettiği için gözaltına alındığı ifade edildi.
13 Eylül 2016’da, Aydın’da N.D.’nin (21) eski kayınvalidesinin evinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.
N.D.’nin babası N.T. kızının çocuğunu almak için gittiği evde eski kocası M.D. ve onun sevgilisi ile
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karşılaştığını, erkeğin N.D.’yi 20 dakika boyunca darp ettikten sonra balkondan attığını öne sürdü.
M.D.’nin daha önce kadın şiddet uyguladığı için para cezasına çarptırıldığı ifade edilirken Başsavcılık
olayla ilgili soruşturma başlattı.
13 Eylül 2016’da, Urfa’da S.A. karısı Sema Acar’ı (30) ayrılmak istediği için tabancayla öldürdü. Erkek
cinayetten sonra kaçtı.
13 Eylül 2016’da, Ankara’da E.D. kendisini başka bir kadınla arabada yakalayan karısı Z.D.’yi darp etti.
Z.D.’nin şikâyeti üzerine gözaltına alınan erkeğe altı ay evden uzaklaştırma cezası verildi.
15 Eylül 2016’da, Antalya’da T.E. (28) eski sevgilisi Fatma Alp’i tekrar birlikte olmak istemediği için
tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
15 Eylül 2016’da, Antalya’da S.Ş. sevgilisi D.Ş.’yi parkta darp etti. Parkta bulunan S.T. ve kardeşi Orhan
Tezcan erkeğe müdahale etti, erkek aracından aldığı pompalı tüfekle etrafa ateş açtı, açılan ateş sonucu
Orhan Tezcan hayatını kaybetti. Olaydan sonra araçlarıyla kaçan S.Ş. ve D.Ş. tutuklandı.
16 Eylül 2016’da, Ankara’da yolda vücudunun bir kısmı parçalanmış bir kadının cesedi bulundu. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Eylül 2016’da, Muğla’da bir lokantada garson H.Ö. müşteri H.A.’yı evine kadar takip etti, camından
girdiği odasına kadına tecavüz etmeye çalıştı. Kadının erkeği tekmelemesi ve bağırması üzerine kaçan
erkek yakalandı. Erkek tutuklandı.
17 Eylül 2016’da, Bursa’da H.Ş. (24) sosyal medyada tanışıp platonik aşık olduğu Alev K.’yi (30) birlikte
dışarıya çıkmayı kabul etmediği için tabancayla öldürdü. Zorunlu askerlikten izin alarak Bursa’ya gelen ve
geri dönmeyen erkek cinayetten sonra intihar etti.
17 Eylül 2016’da, İstanbul’da A.Ç. (35) tanımadığı A.T.’ye (23) otobüste şort giydiği için tekmeyle saldırdı.
Saldırının basına yansıması üzerine erkek yaralama suçlamasıyla gözaltına alındı, ilk ifadesinde "Giydiği
şort ortama uygun değildi. Bu nedenle sinirlenip hareketi yaptım" dedi. Saldırganın serbest bırakılmasının
ardından olay kamuoyunda tepki çekti, savcılık erkek hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. A.Ç.
"Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklandı. Adli Tıp verdiği raporda A.T.'nin olay nedeniyle
ruhsal travma yaşadığını ve psikolojik tedavisinin zorunlu olduğunu belirtti.
17 Eylül 2016’da, Trabzon S.S. babaannesi H.S.’yi (72) nafaka yüzünden çıkan tartışmada darp etti.
17 Eylül 2016’da, İzmir’de iki erkek tanımadıkları N.G.’yi (23) tanışma tekliflerini reddettiği için darp etti.
Erkeklerden biri N.G.’ye “Bana kimse hayır diyemez” diyerek saldırdı. Direnen kadına çevredekiler uzun
bir süre yardım etmedi kadının çığlık atması üzerine birkaç kişi olaya müdahale etti. Erkekler kaçtı. N.G.
darp raporu alarak erkeklerden şikayetçi oldu.
18 Eylül 2016’da, Ankara’da Y.K. (30) karısı Ebru K.’yı (27) sokakta defalarca bıçaklayarak öldürüldü.
Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
18 Eylül 2016’da, Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'da bulanan 6 katlı binanın 2. katında Fas
uyruklu bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakinlerinin 39 numaralı binadan kötü
kokular gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kötü kokuların
binanın 2. katında bulunan daireden geldiğini tespit etti. Eve giren ekipler Fas uyruklu olduğu öğrenilen
Asma Bobdıone'nin (35) cansız bedeni ile karşılaştı.
19 Eylül 2016’da, Mersin’de Ö.B. (17) yengesi Semra Ezel’i (22) cezaevi önünde bıçaklayarak öldürdü.
Semra Ezel’in cezaevindeki kocasını ziyaret etmek için cezaevine gittiği ifade edildi. Erkek cinayetten
sonra kaçtı.
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19 Eylül 2016’da, Ankara’da A.Y. (46) boşanma aşamasında olduğu karısı Yeliz Y.’yi (29) kadının evinin
önünde pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
20 Eylül 2016’da, Antep’te emekli polis B.A. eski karısı Türkan Mavi’yi (39) tabancayla öldürdü. Erkek
cinayetten üç gün sonra Mersin’de Hakim Suna (62) adlı erkeği öldürdü. Cinayetlerden sonra kaçan erkek
yakalandı, ilk ifadesinde cinayetleri namus bahanesiyle işlediğini söyledi.
20 Eylül 2016’da, Malatya’da M.B. (24) karısı Zekiye Bakırcı’yı (22) kıskandığı için boğazını keserek
öldürdüğü iddia edildi. Erkek cinayetten sonra teslim oldu. Zekiye Bakırcı’nın erkekle bir ay önce evlendiği
ifade edildi.
20 Eylül 2016’da, Nevşehir’de R.A. (18), E.E. ( 28), O.K. (28), Y.E. (27) ve Ö.K.’nin (30) tanımadıkları
E.B.’ye (27) bağ evinde defalarca tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler adliyeye
sevk edildi.
21 Eylül 2016’da, Ağrı’da A.K. karısı İ.K.’yi (39) kendisini aldattığını düşündüğü için bıçaklayarak yaraladı,
kadının yanındaki erkek M.N.S.’yi öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
21 Eylül 2016’da, Kütahya Tavşanlı'da 42 yaşındaki Fuat Şeker, geçen yıl boşandığı eşi 37 yaşındaki
Esma Kamalı'yı tabanca ile öldürdü. Şeker daha sonra da aynı tabanca ile intihar etti.
22 Eylül 2016’da, Çorum’da İ.K. (62) karısı M.K.’yi (74) bıçaklayarak öldürdü. Erkek tutuklandı.
22 Eylül 2016’da, İzmir’de bir yemek firmasının aşçıları A.S. ve M.S. aynı firmada aşçı M.E.’yi tatlıya
ustanın dediği sayıda yumurta kırmadığı için kolunu ve boğazını sıkarak darp etti. M.E. darp raporu alarak
erkeklerden şikayetçi oldu ve olaydan üç gün sonra gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldı. (6 Ağustos’ta
yaşanan bu olay 22 Eylül’de basına yansıdı.)
23 Eylül 2016’da, İstanbul’da bir erkek bir kulüpte şarkıcı D.K.’yi (32) masalarından kalmak istediği için
bacağından tabancayla yaraladı. Erkek olaydan sonra kaçtı. D.K.'nin suç duyurusunda bulunduğu erkek
tutuklandı.
23 Eylül 2016’da, Konya’da İ.M. (18) tanımadığı A.D.’yi takip ettiği evinin önünde asansöre bineceği sırada
elle sarkıntılık ederek taciz etti. A.D. erkeğin elini ısırdı ve çığlık atarak direndi. Apartmandakiler tarafından
yakalana İ.M. gözaltına alındı.
23 Eylül 2016’da, İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Huriye Ç. ile konuşan
Kemal Ç., eşini ve kızını bıçakla yaraladı. Şüphelenin polis tarafından yakalandığı tedavi altına alınan
Huriye Ç.'nin durumunun ağır olduğu kızının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
24 Eylül 2016’da, Kocaeli’nde otobüs şoförü H.A. ara sokağa girerek M.E.’ye otobüste tecavüze teşebbüs
etti. Direnen kadın araçtan atlayarak kurtuldu. Tecavüz etmek için araç kamerasını ve ışıkları kapatan
H.A. tutuklandı.
25 Eylül 2016’da, İstanbul’da bir otelin yönetim kurulu başkanı A.K. otelin spa müdürü A.K.’ye cinsel
tacizde bulundu ve işten atmakla tehdit ederek zorla masaj yaptırdı. A.K.’nin erkek hakkında suç
duyurusunda bulunması üzerine erkeğe A.K.’ye yaklaşmama kararı verildi. (1 Temmuz’da yaşanan bu
olay 25 Eylül’de basına yansıdı.)
25 Eylül 2016 tarihinde Mardin ili Merkez Artuklu ilçesine bağlı Sulak Mahallesi’nde, Ayşe A. (21) isimli
kadının, başı kesilerek öldürüldüğü ihbarı üzerine mahalleye giden jandarma ekipleri, katil zanlılarını
cesedi yakmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan şahısların, Ayşe A.’nın aile fertlerinden olduğu
öğrenildi. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, genç kızın cenazesi otopsi içinMardin
Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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27 Eylül 2016’da, İstanbul’da A.B. para karşılığında seks için anlaştığını iddia ettiği Asma Bobdione’yi (35)
evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek, başka bir ilde yakalandı. A.B.
ifadesinde Bobndione’e anlaştıkları ücretin altında ödeme yaptığını, kadının itiraz etmesi üzerine cinayeti
işlediğini söyledi.
27 Eylül 2016’da, Antalya Serik'e bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde serada çalışan 57 yaşındaki Mehmet
Polat, eşi 52 yaşındaki Nesrin Polat ve kızları Kadriye Polat'ın oturduğu eve sabaha karşı saat 04.00
sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Başına kurşun isabet eden Kadriye
Polat olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet ve Nesrin Polat da başlarına isabet eden kurşunlarla ağır
yaralandı. Serada çalışan diğer ailelerin haber vermesi üzerine gelen sağlıkekiplerinin ilk müdahalesini
yaptığı Mehmet ve Nesrin Polat ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
27 Eylül 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran F.B. şu beyanlarda bulundu: “Evlendiğimden beri
eşim alkol kullanıyordu. Bu yüzden bana hakaret, küfür ediyor; fiziksel şiddet uyguluyordu. 2 defa polise
şikâyet ettim ama şikâyetimi geri aldım. Beni döverken çocuklarımın bu duruma şahit olması psikolojilerini
kötü etkiliyordu. Beni sürekli tehdit ediyordu. 3 defa uyguladığı şiddet yüzünden kadın sığınma evinde
kaldım. Aileme hakaret ediyor, psikolojik olarak yıpranmama neden oluyordu. Dün yine çocuğum
elimdeyken bana saldırdı ve evden çıkmamı söyledi. En son dayanamadım çıktım. Daha önce de benzer
şekilde evden çıktığım olmuştu. Psikolojim iyi değil, sürekli intihar edeceğim düşüncesi ağır basıyor ama
çocuklarım için bu fikirden vazgeçiyorum. Eşimden boşanmak istiyorum bu yüzden gerekli hukuki desteği
talep ediyorum.”
27 Eylül 2016’da, Bursa’da M.A. (50) otobüste kendisini uyaran yolcu D.K.’ya önce “Şortlu kadının başına
gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun. Kes lan sesini” diye bağırdı, ardından “Sonra sizin de başınıza
gelebilir bu olaylar” ve “Kes lan sesini orospu” dedi. D.K. erkek hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gözaltına alınan M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
27 Eylül 2016’da, İstanbul’da M.O. sokakta tanımadığı E.O.’ya elle sarkıntılık etti, kadını zorla öptü. E.O.
erkeğin dilini kopardı. Kadının suç duyurusu üzerine yakalanan M.O. ifadesinde kadını sevgilisi
zannettiğini söyledi. M.O.’nun ailesinin E.O.’ya şikayetinden vazgeçmesi için para teklif ettiği iddia edildi.
Erkeğin yargılanmasına 6 Ekim’de başlanacak.
28 Eylül 2016’da, İzmir'in Bergama İlçesi'nde, ayrıldığı lise öğrencisi kız arkadaşı 18 yaşındaki Özlem
Yıldırmaz'ı başından vurarak öldüren 26 yaşındaki Furkan Emre İncili, Kınık İlçesi'nde bulunan babasının
mezarı başında aynı pompalı tüfekte intihar etti.
28 Eylül 2016’da, İstanbul’da S.K. (20) evden ayrılan karısı K.K.’yi barışma teklifini reddettiği için darp etti,
kadını yerde sürükledi. K.K. erkeğin belindeki tabancayı alarak S.K.’ye ateş etti ve kaçtı. K.K. olay yerine
tekrar giderek erkeğin yaşadığını görünce ambulans ve polis çağırarak teslim oldu. S.K. hayatını
kaybederken K.K. adliyeye sevk edildi.
30 Eylül 2016’da, Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde otomobil tarihçisi 38 yaşındaki Nejdet A., iddiaya göre bir
süre birlikte olduğu lise öğretmeni 43 yaşındaki B.S.’yi kendisinden ayrılmak istediği için pompalı tüfekle
ağır yaraladı.
30 Eylül 2016’da Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, polis memuru Safiye G. (35) ile kocası Engin G. (37) arasından
iddiaya göre çıkan tartışma sonrası Engin G., tabancasını aldığı polis memuru eşi Safiye G.'yi vurduktan
sonra intihara kalkıştı. Yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.
30 Eylül 2016’da, İzmir'de F.E. (26) eski sevgilisi Özlem Yıldırmaz'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten
sonra kaçan erkek intihar etti.
30 Eylül 2016’da, Bolu'da H.A. (72) karısı Hamiyet Aslan'ı (70) defalarca bıçaklayarak öldürdü.
30 Eylül 2016’da, Ankara'da N.M. (41) karısı Fatma Metinöz'ü (33) boşanmak istediği için pompalı tüfekle
öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden erkek ağır yaralandı.
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1 Ekim 2016’da, Zonguldak’ta H.A. (51) boşanma aşamasında olduğu karısı H.A.’yı (45) darp etti ve
kadına cinsel saldırıda bulundu. H.A. olay sırasında tabancayla kocası H.A.’yı hafif yaraladı. H.A.’nın
karısı H.A.’ya beş yıllık evlilikleri süresince fiziki ve cinsel şiddet uyguladığı, bu konuyla ilgili bir davanın
devam ettiği ifade edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakıldı. H.A. erkekten “Bana sistematik şekilde yapılan cinsel, fiziksel ve sözlü şiddet nedeniyle davacı
ve şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." diyerek şikayetçi oldu.
1 Ekim 2016’da, Tekirdağ’da Y.K. karısı S.K.’yi bıçaklayarak yaraladı. Erkek olaydan sonra tutuklandı.
2 Ekim 2016’da, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde Volkan Ş., sistematik olarak şiddet uyguladığı
Özlem Yıldırım'ı katletti. Edinilen bilgilere göre, üzerinde silah taşıyan Volkan Ş., Yıldırım'a ateş etti,
ardından kendisini öldürmeye kalkıştı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale de Yıldırım'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken,
Volkan Ş., ise Çorum Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 Ekim 2016’da Malatya ilinde, Celal Birişik (40) isimli şahıs, eşi ve 3 çocuk annesi Seycan Birişik’i (27)
tabancayla katletti. Bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan A.H.’yi de yaralayan Celal Birişik, olaydan
sonra kaçtı.
3 Ekim 2016’da, İstanbul’da A.T. (28) ayrılmak isteyen sevgilisi E.M.’ye (23) evinde ilaçla bayılttıktan
sonra tecavüz etti, kadını zorla evinde tuttu. Evden kaçan E.M. erkekten şikayetçi oldu, E.M. tutuklandı.
E.M.'nin cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 Ekim 2016’da, İzmir'de S.Ö. (71), karısı B.Ö.'yü (62) sokakta darp etti. B.Ö. yerdeki taşla erkeğin başına
vurdu, hastaneye kaldırılan B.Ö. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan S.Ö. "44 yıldır dövüyordu. Bugün de
ben yaptım” dedi.
4 Ekim 2016’da, Afyon'da I.U. (41) köyden tanıdığı K.D.'ye (38) ahırda tecavüz etti. K.D. erkekten kocası
ve ailesinden çekindiği için tecavüz olayından 10 gün sonra vücudunda ağrılar başlayınca şikayetçi oldu.
Tutuklanan K.D. ise suçlamaları reddetti kadınla para karşılığı birlikte olduğunu iddia etti.
4 Ekim 2016’da, Kırıkkale'de N.A. (65), karısı Z.A.'yı (64) av tüfeğiyle yaraladı. N.A.'nın bahçeye giren
yılana ateş etmek istediği Z.A.'yı çalılıkların arkasından görmediğini ifade etti. N.A. ifadesinin ardından
serbest bırakıldı.
4 Ekim 2016’da, Eskişehir'de psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Sedat Dedeler (33) eşi Elvan
Dedeler (30) ile yaptığı bir tartışma sonrasında eşini 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye'de çekilen ve sosyal medyayı sallayan görüntülerde, bir gencin, aracına aldığı hayat kadınlarını
korkutup, hareket halindeki araçtan atlamalarını sağlaması yer alıyor.B.E., video görüntülerinde hayat
kadınlarına müşteriymiş gibi yanaşıp aracına alıyor ve bir süre onlarla konuşuyor. Bu sırada arka koltukta
gizlenen arkadaşı bir anda ortaya çıkıp, bağırarak kadınları korkutuyor ve araçtan atlamalarını sağlıyor.
İkili bu yaşananlara kahkahalarla gülerken, yayınlanan görüntüler sanal alemde büyük tepki topladı.
4 Ekim 2016’da, Spor spikeri Roksan Kunter'e özel fotoğraflarıyla şantaj yapıp 10 milyon lira isteyen 5
kişilik şebekenin yakalandığı öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şantajcılar "özel hayatın
gizliliğini ifşa etmek", "şantaj", "iftira", hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek ve yayımlamak"
suçlarından 9'ar yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.
5 Ekim 2016’da, Urfa’nın Akçakale ilçe cezaevinden bir günlük izin alarak çıkan Halil İbrahim E., evinde
eşi Havva E.'yi boğarak öldürdü. Cinayet sonrası yaşları 5 ile 11 arasındaki 3 çocuğunu yanına alan Halil
İbrahim E., evden ayrıldı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının
hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp
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Kurumu'na kaldırılırken, cinayet zanlısı olarak aranan Halil İbrahim E.’nin yakalanması için çalışma
başlatıldı.
6 Ekim 2016’da, İstanbul'da Ö.U. (30), U.U. (37) ve Ö.O. (27) hırsızlık yapmak için girdiği markette çalışan
iki kadını taciz etti. Hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan erkekler tutuklandı.
6 Ekim 2016’da, Urfa’nın Siverek ilçesinde boşanma davası açan eşi Semra Acar'ı katlettikten sonra
kayıplara karışan Sedat Acar, saklandığı evde yakalandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde saklandığı evde
gözaltına alınan Acar, getirildiği Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi.
6 Ekim 2016’da derneğimize başvuruda bulunan D.A.; “ 24 Eylül 2016 cumartesi günü; Daha önce bir şiir
dinletisinde tanıştığım E. G ile birlikte AVM ye gittik. Ellerimi yıkamak için girdiğim engelliler tuvaletine bir
kişinin arkamdan gelip kapıyı kilitlediğini gördüm. Bana doğru yürüyüp kullandığım akülü tekerlekli
sandalyeden kucaklayarak beni kaldırdı. Eşofmanımı tutmaya çalışsam da başaramadım. Çığlıklarımı
kimse duymadı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde akülü tekerlekli sandalyemde ama kanlar
içindeydim. Tuvaletten kendi imkânlarımla çıktım. Tecavüz eden kişi bir köşede ağlıyordu yerde kanları
temizlemeye çalışıyordu. Kan kaybının etkisiyle tuvaletten çıktıktan sonra tekrar kendimi kaybettim.
Ambulansla önce Esenyurt devlet hastanesine oradan da sevkle Bakırköy Sadi Konuk hastanesine
gönderildim. 5 gün hastanede yattım. Kas hastası olduğumdan tecavüz eden kişiye direnemedim. Ben
hastanedeyken bu kişinin tutuklandığını öğrendim. Şu an tutuklu olsa da tecavüzcümün hak ettiği cezayı
alması için sürdüreceğim adalet arayışında davanın takibinde yardımınızı istiyorum.” Dedi.
7 Ekim 2016’da, Trabzon'da Afganistan uyruklu G.J. (20) dini nikahlı eski karısı Afganistan uyruklu karısı
Rosham Arab'ı (27) sokakta bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. Arab'ın 3,5 yıl
önce erkekten kaçmak için Trabzon'a yerleştiği ifade edildi.
7 Ekim 2016’da, İstanbul'da M.B. karısı Müberra B.'yi sokakta tabancayla başından vurarak öldürdü.
Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
8 Ekim 2016’da, İddiaya göre, Mersin Akdeniz Belediyesi'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan
Serkan Titiz, aralarında şiddetli geçimsizlik olan 1 çocuk annesi eşi Figen Titiz ile işten döndükten sonra
tartışmaya başladı. 7 yaşındaki kız çocuklarının önünde çıkan tartışma sırasında Serkan Titiz, eşini
boğazını sıkarak öldürdü.
8 Ekim 2016’da, Muğla'da M.T., karısı K.T.'yi boğazından bıçaklayarak yaraladı. Erkek olaydan sonra
intihara teşebbüs etti.
9 Ekim 2016’da, Muğla'da T.G. (45) eski karısı Hasret Akdoğan'ı (44) barışma teklifini reddettiği için
çalıştığı serada av tüfeğiyle öldürdü, eski kayınvalidesi S.B. 'yi (69) ağır yaraladı. Erkek cinayetten sonra
intihara teşebbüs etti. Hasret Akdoğan’ın cinayetten önce T.G.'nin tehditlerinden dolayı koruma talep ettiği
ifade edildi.
9 Ekim 2016’da, Manisa'da A.İ.Ş. (24) bir apartmanda su isteme bahanesiyle açtırdığı kapıdaki kadına
sözlü tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine olay yerine gelen erkekler A.İ.Ş.'yi darp etti, kaçan
erkek yakalandı. Erkeğin daha önce de başka kadınları sözlü taciz ettiği ve teşhircilik yaptığı ifade edildi.
Gözaltına alınan erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
10 Ekim 2016’da, Olay saat 10.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. 35 yaşındaki Çiğdem Koç, eski
eşinden olan çocuklarına kargoyla bilgisayar göndermek için postaneye doğru yürüyordu. Bu sırada
arkasından yaklaşan ve 10 yıl önce boşandığı eski eşi Mustafa Kara elindeki bıçakla kadına saldırdı.
Bıçağı defalarca saplayan Kara daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar
durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kadının durumunu ağır olduğunu fark eden bir esnaf özel
bir araçla hastaneye götürdü.25 bıçak yarası olan 2 çocuk annesi Koç hemen ameliyata alındı. Burada
yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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10 Ekim 2016’da, Aydın'da N.Z. evden ayrılan karısı Senem Zeybek'i (22) ve eski kayınvalidesi Saniye
Özdemir'i barışma teklifini reddettiği için pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek teslim
oldu. N.Z. ve kaçmasına yardım eden arkadaşı erkek tutuklandı.
10 Ekim 2016’da, Adana'da S.D. (23), eski karısı S.T.'nin (21) yaşadığı eve tüfekle ateş etti, "seni
öldüreceğim" diye tehdit etti. S.T.'nin iki yıl önce şiddet gördüğü için kocasından boşandığı ve erkek
hakkında yedi kez şikayetçi olduğu, erkeğe iki kez uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi. S.T.'nin geçen
31 Ağustos'ta kadını önce çalıştığı yerde darp ettiği, ertesi gün tüfekle yaraladığı öğrenildi. Olaydan sonra
S.T. ve annesine 24 saat polis koruması verildi. 31 Ağustos'tan beri aranan erkek olayın basına
yansımasından 20 gün sonra yakalandı.
10 Ekim 2016’da, Eskişehir'de S.U. birlikte yaşadığı sevgilisi M.G.'yi önce evde ardından kadının kaçması
üzerine sokakta darp etti. S.U. kendisine müdahale eden üç erkeği bıçakla yaraladı. S.U. gözaltına alındı.
10 Ekim 2016’da, Bartın'da Ö.K. (41) karısı K.K.'yi (40) bıçaklamaya çalıştı, araya giden oğlu O.K.'yi (23)
bıçakla ağır Ö.K. gözaltına alındı.
11 Ekim 2016’da, Adana'da Suriyeli A.U., karısı R.H.'yi küpesini vermediği için darp etti, küpesini zorla
alarak yaraladı. A.U.'nun Suriye'de ve Türkiye'de R.H.'ye sürekli şiddet uyguladığı, kadının şikayetçi
olduğu ve erkeğe uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. R.H. erkekten tekrar şikayetçi oldu.
11 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kizilweranê (Kızılören) Mahallesi'nde 23 yaşındaki Nurşen
Padak isimli kadın boğazı kesilmiş halde bulundu. Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte tandır evinde
kahvaltı yaptığı belirtilen Padak'ın kahvaltı sonrası evin mutfağına gittiği ve uzun süre gelmediğini belirten
komşuları, Padak'ın gelmemesi üzerine annesinin mutfağa gittiğini ve burada Padak'ın kanlar içinde
cansız bedeni ile karşılaştığını iddia etti. Olaydan kısa süre sonra sağlık ekipleri gelirken, Padak'ın
cenazesi ise otopsi işlemleri için İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
12 Ekim 2016’da, Urfa'da A.A oğlu İ.A. ile birlikte zorla evlendirmek istediği Zeynep Aksoy'u (18) ziyaret
için geldiği evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Zeynep Aksoy'un ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği,
düğüne bir hafta kala kaçtığı ve İstanbul'a gittiği ifade edildi. Aksoy'un ailesini affettiğini söylediği için
Urfa'ya geldiği öğrenildi. Cinayetten sonra Zeynep Aksoy'un babası A.A, annesi Z.A, kız kardeşleri H.A ve
F.A, erkek kardeşleri İ.A ile İ.A, eşi A.T, kayınpederi M.T. ile kayınvalidesi Z.T gözaltına alındı, A.A. ve İ.A
tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 Ekim 2016’da, Balıkesir'de F.G. mahalleden tanıdığı Emine Kuru'yu av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetten
sonra kaçan erkek yakalandı. F.G.'nin kadını bir süredir rahatsız ettiği ifade edildi.
12 Ekim 2016’da, İstanbul'da M.K. eski karısı Çiğdem Koç'u (35) sokakta defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Cinayetten sonra kaçmaya çalışan erkek linç edilmek istendi. Gözaltına alınan M.K. tutuklandı. Çiğdem
Koç'un erkekten 10 yıl önce boşandığı ifade edildi.
12 Ekim 2016’da, Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu öne sürülen N.K. (56) annesi Hüsne
Kocamanoğlu'nu (82) tornavida ve tamir anahtarıyla öldürdü, aynı aletlerle kendini yaraladı. Erkek
gözaltına alındı.
12 Ekim 2016’da, Van’da Nurşen Padak (23) evinde boğazı kesilerek öldürüldü.
12 Ekim 2016’da, Edirne'de E.C. arkadaşının karısı E.C.'yi götürdüğü bir binada darp ettikten sonra
tecavüz etti, kadının fotoğraflarını çekti ve kadına şantaj yaptı. E.C. erkekten şikayetçi oldu. (Beş ay önce
yaşanan bu olay kadının şikayetçi olması üzerine bu ay basına yansıdı)
12 Ekim 2016’da, Antalya'da L.A. annesi N.A.'yı karnından bıçakladı. Erkek gözaltına alındı.
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14 Ekim 2016’da, Tokat'ta Ü.Ç. (24) evden ayrılan ve boşanmak isteyen karısı Arife Çolak'ı (20) ailesinin
evinde tabancayla defalarca el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden erkek ağır
yaralandı.
15 Ekim 2016’da, Aksaray'da K.K. (73) karısı T.K.'yi (68) darp ederek yaraladı. T.K. 55 yıldır şiddet
uygulayan erkekten şikayetçi oldu, erkek aranıyor.
15 Ekim 2016’da, Aksaray'da Ş.Ö. (51) eski komşusu Ş.Ö.'yü (44) gizlice girdiği evinde taciz etti. Ş.Ö.'nin
direnmesi üzerine erkek kaçtı, kadının şikayeti üzerine Ş.Ö. gözaltına alındı.
15 Ekim 2016’da, Samsun'da R.B. (48) iki hafta içinde farklı zamanlarda tanımadığı D.Ö.'yü (16) ve bir
kadını elle taciz etti. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme
tarafından serbest bırakıldı.
17 Ekim 2016’da, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'ta 85 yaşındaki
kadın, 29 ve 21 yaşındaki torunları tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
17 Ekim 2016’da, Balıkesir'de 68 yaşındaki Ş.F. bir süredir beraber yaşadığı 66 yaşındaki Azarbaycan
uyruklu Samaya K.'yı boğarak öldürdü ve sonra da polise teslim oldu.
17 Ekim 2016’da, Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Yalnızağaç Mahallesi'nde 29 yaşındaki M.A. isimli
kadın evli olduğu A.A. tarafından av tüfeğiyle vurularak katledildi. Eşini katleden A.A., ardından intihar etti.
18 Ekim 2016’da, Adapazarı’nda oturan, geçen yıllarda meslekten atılan eski uzman çavuş İ.K., eşi
D.K.’dan boşanmak için dava açtığı öğrenildi. Çiftin boşanma davası Sakarya Adliyesi’nde sürerken, İ.K.
mahkemeye delil olarak sunmak için eşinin ‘PKK bayrakları ile çekilmiş olduğu’ iddia edilen fotoğraflarını
Adapazarı’nda bir fotoğrafçıda bastırdı. Fotoğrafçı da, fotoğrafları görünce polise haber verdi. Polis, İ.K. ile
eşi D.K.’yi ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla gözaltına aldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele
Şubesi’nde ifadeleri alınan İ.K. ile D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
18 Ekim 2016’da, Balıkesir'de Ş.F. (68) beraber yaşadığı sevgilisi Samaya K.'yi ayrılmak istediği için
fularla boğarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
18 Ekim 2016’da Manisa'nın Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesinde A.A, (58) isimli kadın evine girmek
istediği sırada İ.G, isimli kişinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı.
19 Ekim 2016’da, Samsun'da yüksek düşme nedeniyle hastaneye kaldırılan M.U. (57) sekiz gün yoğun
bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. M.U.'nun kız kardeşi M.U.'nun eşinden şiddet gördüğünü
söylemesi üzerine kadının cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 Ekim 2016’da, Kırklareli'de N.Ş. iş yerinden tanıdığı N.D.'ye karısıyla tanıştırma bahanesiyle götürdüğü
evinde cinsel ilişki teklif etti, teklifi kabul etmeyen ve evden ayrılan kadını yüzüne kezzap atmak ve
öldürmekle tehdit etti. Erkekten şikayetçi olan N.D. bir süre sonra şikayetini geri çekti.
20 Ekim 2016’da, Manisa'da ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Kadının kimliği belirlenemezken,
cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
21 Ekim 2016’da, İstanbul'da bir erkek bir markette alışveriş yapan A.Ç.'ye önce "düzgün yürü, döverim
seni" diyerek sözlü tacizde bulundu, ardından kadını darp ederek yaraladı. Güvenlik kameralarına kadının
erkeğe direndiği, markettekilerin ise erkeğe müdahale etmediği yansıdı. A.Ç.'nin şikayeti üzerine gözaltına
alınan erkek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
21 Ekim 2016’da, Ankara'da K.D. (36) karısı S.D.'yi darp etti. Erkek gözaltına alındı.
21 Ekim 2016’da, Aydın'da D.S. (26) aynı gün içinde tanımadığı 13 yaşında bir kız çocuğuna ve iki kadına
elle tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan erkek tutuklandı.
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22 Ekim 2016’da, Kayseri'de İ.O. (58), seks işçisi E.B.'yi (60) para konusunda anlaşamadığı için darp
ederek ağır yaraladı ve bir inşaatın çukuruna itti. E.B.'nin hayati tehlikesi devam ederken erkek tutuklandı.
22 Ekim 2016’da, Trabzon'da bir erkek üniversite yurdunun yolunda tanımadığı iki kadını önce takip etti,
ardından sözle taciz etti ve cinsel organını gösterdi. Erkek kadınları tecavüz etmekle tehdit etti. Kadınlar
olaydan hemen sonra şikayetçi olurken polisin olayla ilgili dönüş yapmadığı öne sürüldü. Taciz olayıyla
ilgili basın açıklaması yapan kadınlar yurt yolunun güvenliksiz olduğunu, taciz olaylarının daha önce de
yaşandığını ve üniversite yönetiminin herhangi bir önlem almadığını söyledi.
22 Ekim 2016’da, İstanbul'da 25 yaşlarındaki bir erkek otobüste tanımadığı 19 yaşlarında bir kadını elle
taciz etti. Kadının bağırması üzerine erkek "beğenmediysek taksiye bin" dedi, otobüsteki yolcuların erkeğe
müdahale etmediği kadını susturmaya çalıştığı öne sürüldü.
22 Ekim 2016’da Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki evinde göğsünden bıçaklanarak
öldürülmüş bulunan dört çocuk annesi Sevim S'nin (59) öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatan polis,
gözaltına aldığı Sevim S'nin eşi Saygın S, kızı Seda S. ve oğlu Semih S'nin ifadeleri doğrultusunda olayı,
kızı Seda S'nin erkek arkadaşı Ç.C'nin (29) gerçekleştirdiğini tespit etti. Evli olduğu öğrenilen Ç.C'nin
ifadesinde, Seda S. ile ilişkisine annesinin karşı çıktığını, konuşmak için eve gittiği sırada Sevim S'nin
hakaret etmesi sonrasında cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
23 Ekim 2016’da, Batman'da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen K.G. sokakta para
vermediği için karısı F.G.'yi (28) ve annesini bıçakladı. K.G.'nin karısı F.G.'ye bir yıldır şiddet uyguladığı
öne sürüldü. Kadınlar erkekten şikayetçi olmadı.
24 Ekim 2016’da, İzmir'de M.B. (47) hakkında koruma kararı bulunan eski sevgilisi Mehtap Özkanlı'yı (30)
zorla girdiği evinde bıçaklayarak öldürdü. Özkanlı'nın erkekten iki yıl önce evli olduğunu öğrenmesi
üzerine ayrıldığı, erkeğin kadını öldürmekle tehdit ettiği ve kadının şikayetçi olup koruma kararı aldırdığı
ifade edildi. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.
24 Ekim 2016’da, Aksaray'da bir erkek karısı F.Ş.'yi (33) darp etti.
24 Ekim 2016’da, İzmir'de F.D. (32) hırsızlık yapmak için girdiği evde S.T.'ye (27) cinsel tacizde bulundu,
eşyalarını çaldı. S.T.'nin şikayeti üzerine yakalanan erkek tutuklandı.
25 Ekim 2016’da, Antalya’nın Kaş İlçesi’nde 10 gündür aranan 29 yaşındaki Fulya Özdemir’den cinayete
kurban gittiği ortaya çıktı. Özdemir’in bıçaklanarak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak taşla üzeri
kapatılmış cesedi bulundu. Fulya Özdemir’i öldürdüğü iddiasıyla arkadaşı Atilla Makta gözaltına alındı.
Makta suçunu itiraf etti.
26 Ekim 2016’da, İstanbul'da C.V. (29), eski karısı Derya Demirkan'ı (22) tabancayla öldürdü kadının dini
nikahlı kocası G.A.'yı (30) ağır yaraladı. C.V.'nin boşandıktan sonra çocuğun velayetini aldığı ve
Demirkan'a "sen başkasıyla yaşıyorsun, kızımı sana göstermem" dediği ifade edildi. Demirkan'ın C.V. ile
çocuğuyla ilgili konuşmak için buluştuğu öğrenildi. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
26 Ekim 2016’da, Aksaray'da Ş.O. karısı F.O.'yu darp etti. F.O.'nun erkek kardeşleri R.E. ve C.E. darp
olayını duyduktan sonra erkeği darp etti.
26 Ekim 2016’da, Kocaeli'de R.B. (34) sokakta tanımadığı bir kadını elle taciz etti. Kadının bağırması
üzerine kaçmaya çalışan erkeği çevredekiler linç etmeye çalıştı. R.B. olay yerine gelen polis tarafından
gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da, Antalya'nın Konyaaltı sahilinde 30-35 yaşlarında bir kadının cenazesi bulundu. Üzerinde
kıyafetleri ve ayağında ayakkabısı bulunan kadına ait ceset denizde yüzenlerin yardımı ile kıyıya
çıkarılırken, yurttaşların haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerin
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ardından kadının üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
26 Ekim 2016’da, Adana'da B.A. (39) evde intihar etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada B.A.'nın
çalıştığı otelde bir erkeğin tacizine uğradığı ve erkekten şikayetçi olduğu ortaya çıktı. B.A.'nın çalıştığı
yerdeki taciz olayından sonra işten atıldığı öne sürüldü. B.A.'nın intiharıyla başlayan soruşturma devam
ediyor.
27 Ekim 2016’da, Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim akşam saatlerinde Antalya Kemer Yeni Mahalle 418
Sokak’taki bir sitede meydana gelen olayda, eşiyle tartıştıktan sonra dışarıya çıkan ve elinde bir şişe
benzinle eve gelen Zekai Ş. (48), 9 yaşındaki kızlarını dışarıya çıkardıktan sonra dışarıya açılan tüm kapı
ve pencereleri kapattı. Öfkeli koca, iddiaya göre 38 yaşındaki eşi Nursen Ş.’nin üzerine şişedeki benzini
döktükten sonra ateşe verdi. Nurşen Ş. alevler içinde kalırken, Zekai Ş. de alevlerden kurtulamadı ve
üzerine sıçrayan benzinin tutuşmasıyla yanmaya başladı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
27 Ekim 2016’da, Afyon'da M.E.K. eski sevgilisi A.Ç.'yi pompalı tüfekle ağır yaraladı, kadının yanındaki
Serkan Öz'ü öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
27 Ekim 2016’da Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesi'nde yaşayan M.A.S. (36), tartıştığı amcasının eşi
Ayşe S.'yi (46) ruhsatsız av tüfeği ile vurarak öldürdü.
28 Ekim 2016’da, Ordu'da E.A. (32) boşanma davası açan karısının annesi Raciye G.'yi (50) evinin
önünde tabancayla öldürdü. E.A.'nın sekiz ay önce kayınpederini tabancayla yaraladığı ve dört ay önce
denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ifade edilirken cinayetten önce boşanma davasına katıldığı
öğrenildi. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
28 Ekim 2016’da, Antalya’da Ş.K. (20) ve yanındaki bir erkek ateş açtıkları evde Kadriye Polat’ı (17)
öldürdü, kadının annesi N.P. (52) ve babası M.P.’yi (57) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkeklerden
Ş.K. yakalandı.
29 Ekim 2016’da Erzincan ilinde, cezaevinden firar eden Seçkin Oğuz (30) isimli şahıs, Hocabey
Mahallesi 1052. sokakta eşinin bulunduğu eve gitti. Eşiyle bir süre tartışan Seçkin Oğuz, eline aldığı bıçak
ile eşi Güler Mete Oğuz’u (26) katletti. Daha sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
31 Ekim 2016’da, Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Keçiliköy mahallesindeki mezarlığın üst kısmındaki
ormanlık alanda 10 gün önce çürümeye yüz tutmuş bir kadın cenazesi bulunmuştu. İzmir Adli Tıp
Kurumu'na kaldırılan cenazenin 25-30 yaşlarında olduğu ve yaklaşık 25-30 gün önce öldüğü belirlendi.
31 Ekim 2016’da, İstanbul'da bir erkek kullandığı aracı dört kadının bulunduğu bir aracın önüne kırdı,
araçtan inen erkek kadınlara tehdit ve küfür etti. Kadınlardan biri erkeği videoya kaydetti, görüntüler sosyal
medyada paylaşıldı.
1 Kasım 2016’da Kütahya’da Ö.K. kardeşi B.K.’yi darp etti, burnunu kırdı. Olay yerine gelen polisleri
görünce intihara teşebbüs eden Ö.K. gözaltına alındı.
1 Kasım 2016’da Ankara’da M.D. (39) annesi M.T.’yi (66) tabancayla yaraladı. M.D. olaydan sonra intihar
etti.
1 Kasım 2016’da Hatay’da bir erkek soysal medyadan tanıştığı B.K.’yi sosyal medyada taciz ve tehdit etti.
B.K. üç yıldır kendisini taciz ve tehdit eden erkek hakkında üçüncü kez şikâyetçi oldu.
2 Kasım 2016’da, Canlı yayın uygulaması 'periscope'da baygın haldeki kadınla cinsel ilişki görüntülerinin
yayınlanması nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görüntülerdeki kişiler tespit edildi. İlişkiye
girenin kuaför E.A. ile görüntüyü kaydedenin polis memuru N.O.K. olduğu belirlenen soruşturmada 2
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şüpheli tutuklandı. Mağdur G.Y., "E.A.'nın evine gidip üçümüz alkol aldık. Bir süre sonra ben uyuyakaldım.
Sabah kalktığımda salonda çırılçıplak uyandım. Kameraya çekildiğimi hatırlamıyorum. Fark etsem
kesinlikle kabul etmezdim" dedi.
2 Kasım 2016’da Muğla’da M.F. (46) eski karısı H.H.’yi (50) av tüfeğiyle çalıştığı pazarda öldürmeye
çalıştı, kadının dini nikahlı kocası Muammer Öztop’u (81) öldürdü. Cinayetten sonra kaçmaya çalışan
erkek yakalandı. Erkekten üç yıl önce boşanan H.H. kendilerini tehdit ettiği için M.F.’den daha önce
şikayetçi olduklarını söyledi.
2 Kasım 2016’da Aydın’da bir erkek tanımadığı G.F.’ye zorla girdiği evinde tecavüze teşebbüs etti. Erkek
kadının bağırması üzerine kaçtı.
2 Kasım 2016’da Nevşehir’de bir erkek karısı R.K.’yi (30) darp etti.
3 Kasım 2016’da Antep’te C.S. (39) karısı Hatice Sökmen’i (29) 7. kattaki dairelerinden aşağı atarak
öldürdü. Erkek cinayetten sonra gözaltına alındı.
3 Kasım 2016’da Aksaray’da bir erkek, erkek kardeşini darp ederken araya giren annesi M.S.’yi (62) önce
darp etti, ardından bıçakla yaraladı.
3 Kasım 2016’da Antep’te M.K. dini nikahlı karısı Merve Coşkun’u boğazını sıkarak öldürdü. 2 ay önce
yaşanan olayda ağır yaralanan Coşkun 3 Kasım’da hayatını kaybetti. M.K. olayın ardından tutuklanmıştı.
3 Kasım 2016’da, Konya'da tartıştığı kız arkadaşı Emine Hatun Küçük'ün (32) kuaför dükkanını
kundaklayan Hasan HüseyinÖzpınar (23) polisin baskınıyla yakalandı. Dükkanı nasıl yaktığını
hatırlamadığını öne süren Özpınar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
4 Kasım 2016’da Afyon'da M.A., A.A., A.Ö., İ.Ö., Ö.A. ve A.T.T. Satı Kan’ı (63) el ve ayaklarından
bağladıktan sonra darp ederek öldürdü. Erkekler kadının ziynet eşyalarını çaldı. Cinayetten 10 gün sonra
gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
4 Kasım 2016’da Hatay'da Suriyeli İ.B. (38) dini nikâhlı karısı Havin Abir Muhammed (25) ve kızı Rojda
Batan (2) evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili haberlerde İ.B.’nin karısı ve kızını tabancayla öldürdükten
sonra intihar ettiği öne sürülmüştü. Yapılan ilk ön otopside kadın ve kızının zehirlendiği, erkeğin
tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
4 Kasım 2016’da Muğla’da Nermin Gözer’in (72) cesedi belden aşağısı yanımmış bir şekilde bulundu.
Gözer’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi, olayla ilgili soruşturma
başlatıldı.
4 Kasım 2016’da Mersin’de Suriyeli O.M. (29) tanımadığı bir kadını sokakta elle taciz etti. O.M.
çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.
5 Kasım 2016’da İstanbul’da H.D. (47) eski sevgilisi S.Ç.’yi (24) zorla bindirdiği aracında taciz etti, kadına
“Bu gece ya benim olacaksın ya da ikimizden biri ölecek” dedi. S.Ç. tacize direnirken araçta bulunan
bıçakla erkeği bıçakladı. H.D. öldü. Teslim olan S.Ç. tutuklandı. H.D.'nin S.Ç.'yi sistematik olarak taciz
ettiği, kadının üç kez adresini değiştirdiği öne sürüldü.
5 Kasım 2016’da Kırklareli’de S.T. komşusu H.Ö.’yü sarılmaya ve öpmeye çalışarak taciz etti. H.Ö.
sistematik olacak kendisini taciz eden erkekten şikayetçi oldu.
6 Kasım 2016’da İstanbul’da bir barda bir erkek D.Ç.’yi takip ederek ve ısrarla tanışmak isteyerek taciz
etti. Erkekten rahatsız olan ve mekanın dışına çıkan kadın peşinden gelen erkeğe bardak fırlattı.
6 Kasım 2016’da Antalya’da H.Ö. karısı H.Ö.’yü darp etti, kaburgasını kırdı. Ağır yaralanan ve dört gün
yoğun bakımda kalan H.Ö. kızlarının araya girmesi üzerine erkeğin durduğunu söyledi. Olaydan sonra
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gözaltına alınan erkek tutuklanırken kadına koruma kararı verildi. H.Ö. erkeğe boşanma ve tazminat
davası açtı. (3 Ekim’de yaşanan bu olay 6 Kasım’da basına yansıdı)
6 Kasım 2016’da Samsun’da B.K. bir parkta F.D.’yi bıçakladı. F.D.’nin kızı A.D. annesini yaralayan erkeği
bıçakladı. B.K. ve A.D. tutuklandı.
7 Kasım 2016’da, İstanbul’da bir İETT şoförü, ‘Otobüs Ziverbey’den geçer mi’ diye soran yolcuya hakaret
etti. O yolcuyu savunan Damla İlter adlı yolcuya da fahişe diye küfür ettiği gerekçesiyle işinden
uzaklaştırıldı. Yolcuların şoförün hakaretlerini cep telefonu ile kaydederek sosyal medya üzerinde
paylaşıldığı ve hakaretlerin açıkça yapıldığı görülmektedir.
7 Kasım 2016’da, Adana'da boşanmak istediği için tartıştığı eşi 45 yaşındaki İmhan Kılıç'ı tabanca ile
kalbinden vurarak öldüren 53 yaşındaki Ahmet Kılıç tutuklandı.
7 Kasım 2016’da Kayseri’de Suriyeli A.B. (33) karısı Amina Almouna’yı (24) kıskandığı için bıçaklayarak
öldürdü. Cinayetten sonra gözaltına alınan erkek tutuklandı.
7 Kasım 2016’da İstanbul'da bir şirket yöneticisi Alman F.H. iş için buluştuğu Ukraynalı K.K.’ye asansörde
tecavüz etmeye çalıştı. F.H. olaydan sonra kadın cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Erkekten şikayetçi olan
K.K.’ye koruma verildi. K.K.’nin iki yıl önce de F.H.’den cinsel saldırı sebebiyle şikayetçi olduğu, erkek
hakkında cinsel saldırı suçundan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı ifade edildi. Son
olaydan sonra ifadesi alınan F.H. suçlamaları kabul etmedi, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
7 Kasım 2016’da Bolu’da B.B. kedileri kaybolduğu için yolda karısını ve kendisine müdahale eden
tanımadığı N.Ş.’yi darp etti. N.Ş. ayrıca kendisine "Karı-kocanın arasındaki mevzuya sen niye
karışıyorsun?" diye soran polise "Niye karışmayacağım, binlerce kadın ölüyor" dedi. Darp edilen kadın
kocasından şikayetçi olmazken N.Ş. erkekten şikayetçi oldu. B.B.’nin geçen ay sokakta tanımadığı
kadınlara laf attığı için esnaf erkekler tarafından darp edildiği ifade edildi.
8 Kasım 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi'nde haber takibi yapan gazeteci Nimez Ölmez
gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ölmez İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Serbest bırakılan Ölmez, kendisini gözaltına alan polislerin “aklını başına al, git
otur, bin tane gazete açsanız da hepsini kapatırız bin tane açsanız da kanallarınızı da kapatacağız.
Seninle bundan sonra sık sık görüşeceğiz" diye tehdit ettiklerini iddia etti. Ölmez aynı zamanda, "Güzel
kadınsın git evinde otur" denilerek de taciz edildiğini söyledi.
8 Kasım 2016’da Adana’da A.K. (53) karısı İmhan Kılıç’ı boşanmak istediği için bıçaklayarak öldürdü,
kadını yaralı olarak hastaneye götürdü. Hastanede çelişkili ifade veren ve gözaltına alınan erkek
ifadesinde “Boşanmak istediğini söyledi. Ben de korkutmak için kapıya doğru tabancayla 2 el ateş ettim.
Mermiler kapının diğer tarafındaki eşime isabet etmiş. Kapının arkasındaymış, bilemedim” dedi. Erkek
tutuklandı.
9 Kasım 2016’da Ankara’da İ.A. (24) tanımadığı bir kadına yardım etmek bahanesiyle götürdüğü tenha bir
alanda tecavüz etti. İ.A. nın tecavüz olayından bir gün önce de tanımadığı başka bir kadına sokakta
tecavüz etmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine kaçtığı öğrenildi. İ.A.’nın cinsel taciz suçundan girdiği
cezaevinden yeni çıktığı ifade edildi. Kadının şikayeti üzerine yakalanan ve tutuklanan İ.A. ifadesinde suçu
işlediğini kabul etti ve serbest bırakılmayı talep etti.
9 Kasım 2016’da Kayseri’de N.Y. boşanmak isteyen ve hakkında koruma kararı bulunan karısı A.Y.’yi
çalıştığı bankada darp etti, saçlarından sürükleyerek dışarı çıkartmaya çalıştı. A.K. kendisine engel
olmaya çalışan banka müdürü Recep Taştan’ı pompalı tüfekle öldürdü. Polislerin teslim ol çağrısına
uymayan N.Y. polis tarafından vuruldu ve hayatını kaybetti. N.Y.’nin bir süre önce de banka şubesine
gelerek Taştan’ı eşini işten çıkarması için tehdit ettiği ifade edildi.
10 Kasım 2016’da, Almanya’nın Rheinland-Pflaz Eyaleti’ne bağlı Hochdrof-Assenheim kentinde yaşayan
48 yaşındaki R. İsimli Kürt kökenli kadın, 52 yaşındaki eşi Ş. tarafından katledildi. R.’nin cenazesinin
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otopsi işleminden sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Pazarcık’ın Çiçekan köyüne
getirildiği öğrenildi.
10 Kasım 2016’da İstanbul'da Y.E. (43) ayrılmak isteyen sevgilisi Kübra Karğın'ı (31) tabancayla öldürdü.
Erkek cinayetten üç gün sonra intihar etti.
10 Kasım 2016’da Kocaeli’nde K.G. (26) kardeşi Ö.G.’ye (20) evde tecavüz etmeye çalıştı. Ö.G.’nin
şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
11 Kasım 2016’da Aksaray’da H.Ü. (40) karısı T.Ü.’yü (33) darp etti. Kadının şikayeti üzerine erkek
gözaltına alındı. H.Ü.’nün T.Ü.’ye 12 yıldır şiddet uyguladığı ifade edildi.
12 Kasım 2016’da Ordu’da T.İ. üvey annesi Nargül Ölmez’e (43) çağırdığı evinde tecavüz etmeye çalıştı,
direnen kadını boğarak öldürdü, cesedini evinde sakladı. T.İ. tutuklandı.
12 Kasım 2016’da Manisa’da cezaevi firarisi R.Y. sevgilisi S.A.’yı (28) eve götürme teklifini reddettiği için
sokakta darp etti. Çevredekilerin yardım ettiği S.A. erkekten şikayetçi oldu, olaydan sonra aranan erkek
yakalandı.
13 Kasım 2016’da Antalya’da Z.Ş. (48) karısı Nursel Şengül’ü yakarak öldürdü, kendini ağır yaraladı. 26
Ekim’de yaşanan olayda Nursel Şengül ve Z.Ş. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Z.Ş. 1 Kasım’da,
Nursel Şengül 13 Kasım’da hayatını kaybetti.
13 Kasım 2016’da Konya’da Ü.İ. (36) sevgilisi Havva Er’i (36) tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kadını
öldürmediğini iddia eden erkek tutuklandı.
14 Kasım 2016’da, Antalya'da başından yaralı ve burnu kırılmış halde halk sağlığı merkezine gelen Dilek
Şamki, hastanede tedaviye alındı. Kendini ifade etmekte güçlük çeken Şamki'yi tdarp eden kişinin
bulunması için çalışma başlatıldı.
14 Kasım 2016’da Erzurum'da Y.S. (36) sevgilisi T.S.’ye (36) evde tecavüz etti. T.S.’nin tecavüzü anlattığı
öne sürülen yedi erkek akrabası Y.S.'yi sokakta linç etti, bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra gözaltına
alınan erkeklerden üçü tutuklandı, dört erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Geçen ay yaşanan bu
tecavüz olayı 14 Kasım’da T.Y.’nin öldürülmesi üzerine basına yansıdı)
15 Kasım 2016’da İstanbul’da bir erkek yabancı uyruklu R.M.’ye tecavüz etti. R.M.’nin şikayetçi olması
üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gasp ve tecavüz suçlarıyla ilgili bir çetenin lideri ve dört erkek
gözaltına alındı.
15 Kasım 2016’da Adıyaman’da bir erkek eski nişanlısı F.A.’yı sokakta darp etti.
15 Kasım 2016’da Kayseri’de bir okulda öğrenci bir erkek sekiz öğrenci kadını taciz etti. Kadınların okul
müdürüne şikayetçi olması üzerine erkek gözaltına alındı.
16 Kasım 2016’da Osmaniye'de H.A.A. (27) karısı E.A'yı (25) boşanmak istediği için ve evde bulunan
kayınbiraderi G.B.’yi (29) pompalı tüfekle ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek yakalandı.
16 Kasım 2016’da Ordu’da H.T. arazi anlaşmazlıkları yüzünden çıkan tartışmada baldızı F.T., erkek
kardeşi İ.T. ve erkek yeğeni B.T.’ti tabancayla yaraladı. H.T. olaydan sonra kaçtı.
17 Kasım 2016’da Konya'da B.Ü. (33) eski karısı Filiz Yurdabak’ı (32) ve eski kayınvalidesi Gülşan
Yurdabak’ı (71) bıçaklayarak öldürdü. B.Ü.’nin cinayeti kadının başka bir erkekle ilişkisi olduğu için işlediği
iade edildi. Cinayetten sonra olay yerinde yakalanan erkek "Namusumu temizledim. Kadın hakları diye bir
şey var diyorlardı ya, kadın hakları diye bir şey yok" dedi.
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17 Kasım 2016’da İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde torna ustası olan Mustafa Savsun’un Cadde üzerinde
tartıştığı 10 ay önce boşandığı eşi Fatma Elif Uysal'ı başından vurup öldürdükten sonra intihar etti.
17 Kasım 2016’da Antalya’da M.Ü. evden ayrılan karısı F.Ü.’yü av tüfeğiyle ağır yaraladı, kadının sevgilisi
R.C.’yi öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan erkek tutuklandı.
18 Kasım 2016’da Samsun'da M.A. (47) sevgilisi C.D.'yi (45) darp ve bıçakla tehdit etti. Kadının şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
18 Kasım 2016’da Elazığ ilinde Serkan Y. (37) isimli şahıs, bir süredir ayrı yaşadığı eşi ve 1 çocuk annesi
İlknur Y'yi (24) çalıştığı tuhafiye dükkânında silahla ateş ederek katletti. Cinayetin 3 yaşındaki oğlundan
ayrı yaşayan İlknur Y.’nin, çocuğu ile görüştüğü sırada gerçekleştiği öğrenildi.
19 Kasım 2016’da Aksaray'da erkek ya da erkekler A.K.'yi (63) darp etti. A.K. hastaneye kaldırılırken
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 Kasım 2016’da İstanbul'da M.A. çocuk gelin karısı Müjgan Abacı'yı (22) boğarak öldürdü. Mügan
Abacı’nın daha önce birkaç kez evden ayrıldığı ailelerin ısrarıyla M.A. ile barıştığı ifade edildi. M.A.'nın
karısına yedi yıldır şiddet uyguladığı belirtildi. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
20 Kasım 2016’da Elazığ'da S.Y. (37) evden ayrılan karısı İlknur Y.'yi (24) iş yerinde tabancayla öldürdü.
Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
21 Kasım 2016’da Adana'da A.K. (44) karısı Sibel Keklik (37), çocukları Özgür (13) ve Okan Keklik'i (15)
boğazını keserek öldürdü. A.K.'ye Temmuz ayında evden uzaklaştırma kararı verildiği, cezanın 26 Eylül'de
bittiği ifade edildi. A.K.'nin cinayetleri Sibel Keklik'in evi satmayı kabul etmediği için işlediği ve kadına
sürekli "Bu evi satıp köyle gitmezsen bu ev mezarınız olacak" dediği öne sürüldü. Erkek cinayetten sonra
intihar etti.
22 Kasım 2016’da, Adana'da bulaşıkları makinede yıkama meselesi nedeniyle eşi Nusret Limonçiçeği (51)
tarafından dövülen 32 yaşındaki Özbekistan asıllı Shakhnazahon Limonçiçeği'ne Adana Cumhuriyet
Başsavcılığı Aile İçi Suçlar Soruşturma Bürosu sahip çıktı. Başsavcılık talimatıyla yeniden aldırılan
raporda, önceki raporun aksine vücudunda kırıklar oluştuğu tespit edilen kadının serbest bırakılan kocası,
tekrar gözaltına alındı.
22 Kasım 2016’da, Almanya’da "Hannover’e bağlı Hameln kentinde yaşayan ve aslen Nusaybinli olan 28
yaşındaki Kader Kadandır, eski eşi 38 yaşındaki Nurettin Bayrak tarafından 20 Kasım akşamı vahşi bir
şekilde bıçaklandıktan sonra boğazına ip bağlanıp 2,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde arabanın
arkasında sürüklendiği, komşuların müdahalesi ile hastaneye kaldırılan Kader, halen komada olup yaşam
kavgası vermekte olduğu öğrenildi.
24 Kasım 2016’da, Eskişehir’de bir tekstil fabrikasında çalışan 49 yaşındaki Selime Ateş, telefonunu
açmadığı gerekçesiyle eşi tarafından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bıçaklanarak öldürüldü.
24 Kasım 2016’da Osmaniye’de İ.C.Ç. (28) tanımadığı A.T.’yi (25) sokakta elle ve sarılmaya çalışarak
taciz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek cinsel taciz suçundan tutuklandı.
24 Kasım 2016’da İzmir’de F.D. (48) sevgilisi H.G.’yi (25) evde taciz etti. Tacize direnen H.G. erkeği
tabancayla öldürdü. H.G. tutuklandı.
24 Kasım 2016’da Adana’da U.G. (34) annesi L.G.’yi (61) para vermediği için önce darp etti, ardından evi
yakmaya teşebbüs etti. Olaydan sonra kaçan erkek gözaltına alındı.
24 Kasım 2016’da Bursa’da S.K.Ç. (27) karısı E.Ç.’yi (26) evden kovdu. E.Ç. erkeği bıçaklayarak öldürdü.
Tutuklanan E.Ç. ifadesinde erkeğin madde bağımlısı olduğu ve dört yıldır kendisine sürekli şiddet
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uyguladığını söyledi. E.Ç.’nin daha önce iki kez ayrılmak istediği aile bireylerinin baskısıyla tekrar erkekle
barıştığı ve S.K.Ç.’ye daha önce iki kez evden uzaklaştırma cezası verildiği ifade edildi.
24 Kasım 2016’da Urfa’da Ceylan B. (19) evinde tüfekle öldürüldü. Cinayetin 15 yaşındaki kız kardeşi
tarafından işlendiği öne sürüldü. Ceylan B.’nin kız kardeşi, babası ve erkek kardeşi gözaltına alındı.
Ceylan B.’nin cezaevinden çıkan kocasından bir süre önce ayrılarak ailesinin evine gittiği ifade edildi.
Ceylan B.’nin kocasının da arandığı belirtildi.
25 Kasım 2016’da, Diyarbakır’da, 12 yıl önce evlendiği eşinden şiddet gören 2 çocuk annesi F.K., ikinci
şoku eşinin üzerine kuma getirmesi ile yaşadığını belirten F.K., sığındığı baba evinde de ailesinden de
şiddet görünce çocukları ile başka bir eve taşındığını ancak geçtiğimiz ay öz babası tarafından iki yerinden
bıçaklandığını ve 2 çocuğu ile hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.
26 Kasım 2016’da Muğla’da B.K. sevgilisi Hafize Müjde Özer’i (48) kıskandığı için tabancayla öldürdü,
cesedini bir çuvala koyarak ormanlık alana bıraktı. B.K. cinayetten bir hafta sonra teslim oldu. B.K.
tutuklanırken ona yardım ettiği öne sürülen erkek V.K. gözaltına alındı.
26 Kasım 2016’da Manisa’da Ö.A. eski sevgilisi S.S.’yi bıçaklayarak yaraladı, kadının sevgilisi Yusuf D.’yi
öldürdü. Ö.A. olay yerinde gözaltına alındı.
26 Kasım 2016’da Aksaray’da R.B. karısı kadını darp etti. Erkek gözaltına alındı.
26 Kasım 2016’da Diyarbakır ilinde ismi öğrenilemeyen şahıs, eşinden boşanmak isteyen ve evden
ayrılan kızı F.K.’yi (32) bıçakladı. F.K.’nin 12 yıldır kocasından sistematik olarak şiddet gördüğü ve kuma
evliliği yaptığı ifade edildi.
28 Kasım 2016’da Balıkesir’de S.K. (40) karısı Fatma Karabulut’u (34) bıçaklayarak öldürdü, kızları İ.K.
(10) ve G.K.’yi (6) yaraladı. Erkek cinayetten sonra intihara teşebbüs etti. Trafik polisi olan S.K.’nin bir
süredir psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürüldü.
29 Kasım 2016’da Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde eşi cezaevinde bulunan 29 yaşındaki S.B. adlı kadın ile
aşk yaşayan 27 yaşındaki pazarcı T.K., kadının ikisi kız, üç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla tutuklandı.
29 Kasım 2016’da İzmir'in Kiraz İlçesi',İstiklal Mahallesi'nde İşinden evine dönen iki çocuk annesi 32
yaşındaki Öznur boşanmak üzere olduğu kamyon şoförü 36 yaşındaki eşi İsmail Aktaş tarafından 18
yerinden bıçaklanarak yaralandı.
30 Kasım 2016’da Balıkesir’de A.E. (41) annesi Münevver Erkan’ı boğazını keserek öldürdü. Cinayetten
sonra kaçan erkek yakalandı, ilk ifadesinde "Vahiy geldi, ilahi adalet" dediği ifade edildi. Münevver
Erkan’ın cinayetten birkaç saat önce kızını arayarak A.E.’nin kendisini öldüreceğini söylediği öne sürüldü.
30 Kasım 2016’da, Aydın'ın Söke İlçesi'nde 4 ay önce 24 yaşındaki R.A. ile dini nikahla evlenerek
Kocaeli'ne gelin giden 23 yaşındaki N.G., iddiaya göre R.A. ve yakınlarından işkence görüp yarı baygın
halde Söke'deki baba evinin önüne terk edildi. Hastanede tedaviye alınan N.G.'nin kaburgasında ve
parmaklarında kırıklar, sırtında morluklar bulunduğu ve cinsel organına kezzap döküldüğü tespit edildi.
R.A. ve yakınlarının olayla ilgili arandığı belirtildi.
30 Kasım 2016’da Edirne’de B.M. iki erkeğin yardımıyla tanımadığı M.K.’yi kaçırıp götürdüğü evde dört
gün boyunca defalarca tecavüz etti. Yanında 10 aylık bebeği olan M.K. erkeğin uyuduğu sırada evden
kaçtı ve erkeklerden şikayetçi oldu.
30 Kasım 2016’da İstanbul’da T.F. karısı T.F.’yi darp etti. T.F. erkekten şikayetçi olmadı, erkek ifadesinin
ardından serbest bırakıldı.
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30 Kasım 2016’da Samsun’da T.Y. (31) kayınvalidesi H.A.’yı (55) pompalı tüfekle yaraladı, kayınpederi
Arif Aktürk’ü (56) öldürdü. T.Y.’nin iki ay önce karısına şiddet uyguladığı, kadının evden ayrıldığı ve erkeğe
boşanma davası açtığı ifade edildi. T.Y. olaydan sonra gözaltına alındı.
30 Kasım 2016’da İstanbul'da dört erkek E.M. (59) ve G.M.'yi (35) oturdukları apartmanda darp etti.
Kadınlar evlerinin üstüne bir kat daha çıkmak isteyen komşuları M.G.'nin erkekleri azmettirdiğini öne
sürerek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu, koruma talep etti.
30 Kasım 2016’da İstanbul'da bir erkek tanımadığı İ.A.'ya bacak bacak üstüne atarak oturduğu için "Ne
oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne!" diyerek tekme attı. İ.A. olayı ve çevredeki insanların
tepkisizliğini sosyal medya hesabından duyurdu.
30 Kasım 2016’da Eskişehir’de H.Ç. eski sevgilisi A.E.’yi sokakta tabancayla yaraladı. Olaydan sonra
kaçan erkek yakalandı.
30 Kasım 2016’da Kocaeli'nde R.A. (24) babası M.A. ile birlikte dini nikahlı karısı N.G.'ye (23) işkence
ettikten sonra yaralı olarak ailesinin evine bıraktıktan sonra kaçtı. N.G.'nin evlendiği Temmuz ayından beri
R.A. ve ailesinin şiddetine maruz kaldığını ifade etti. N.G. ve ailesi R.A., M.A. ve kayınvalidesinden
şikayetçi oldu.
30 Kasım 2016’da Edirne’de L.Ç. tanımadığı G.E.’yi otobüste elle taciz etti. Kadının tepkisi üzerine özür
dileyen ve sonraki durakta inan L.Ç. cinsel taciz suçundan tutuklandı.
1 Aralık 2017’de İzmir’de Ş.B. (55) birlikte yaşadığı eski karısı M.İ.’ye (54) otomobilde tabanca doğrulttu,
kadını tehdit etti. M.İ. erkeğin elinden aldığı tabancayla Ş.B.’yi öldürdü. M.İ. gözaltına alındı.
3 Aralık 2016’da Kütahya’da 28 yaşındaki Vildan Kandemir, geçen yıl bıçakla yaralayıp ardından gözyaşı
döktüğü eşi 29 yaşındaki Mustafa Kandemir tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
3 Aralık 2016’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Aykut Ertunç (26), âşık olduğu Tuğçe Uludağ’a (25)
arkadaşlık teklif ettiği, genç kadının kabul etmemesine rağmen ısrarını sürdürerek kadının evine giderek
Uludağ’a av tüfeğiyle ateş açtığı ve Tuğçe Uludağ’ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 Aralık 2017’de Kilis'te S.V. karısı E.V.'yi darp ve tehdit etti. E.V.'nin şikayeti üzerine Savcılık 6284 sayılı
yasaya göre koruma kararı talep etti.
5 Aralık 2016’da, 3 Eylül tarihinde Mersin'de yalnız yaşadığı evinde 49 bıçak darbesiyle öldürülen Suphiye
Avşar'ın (33) katil zanlısı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
5 Aralık 2017’de Adana’da İ.E., hakkında uzaklaştırma kararları bulunan babası, annesi ve erkek
kardeşleriyle birlikte karısı Şehriban Elması’ı (21) işkence ederek öldürdü. İ.E.’nin darp ettiği kadın yaralı
halde sokağa kaçtı, sokakta kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınları tarafından darp edildi. Çevredekilerin
araya girmesi üzerine hastaneye kaldırılan Şehriban Elmas hayatını kaybetti. İ.E.’nin babası, annesi ve
kardeşleri gözaltına alındı, cinayetten sonra kaçan İ.E. yakalandı. İ.E.’nin ailesinin kadına çarşıya ve
komşularına gittiği için sürekli şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, kadının şikayeti üzerine Ekim ayında
yaklaşmama kararı verildiği ifade edildi. Cinayet günü ise ailenin İ.E.’ye kadının sürekli dışarı çıktığı
söylediği öne sürüldü. Tutuklanan İ.E. ilk ifadesinde “Erkekliğime laf söyledi, beni tahrik etti, itişme
sırasında kafasını sobaya vurdu” dedi.
5 Aralık 2017’de Ankara’da G.Ö. (40) sokakta defalarca el ateş edilerek öldürüldü.
5 Aralık 2017’de Niğde’de B.K. (39) takip ettiği karısı Z.K.’yi (33) sokakta defalarca bıçaklayarak yaraladı.
Z.K. hastaneye kaldırılırken B.K. tutuklandı.
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5 Aralık 2017’de Zonguldak'ta H.K. (65) karısını darp etti. Olaydan sonra H.K.’nin oğlu Ö.K. (33) erkeği
bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra yakalanan Ö.K. "Babam annemi sürekli dövüp tehdit ediyordu.
Babamı, annemin huzura kavuşması için öldürdüm" dedi. Ö.K. tutuklandı.
6 Aralık 2017’de İzmir’de H.G. (48) üç yıl önce evden ayrılan ve boşanma davası açan karısı C.G.’yi (45)
otobüste tüfekle yaraladı. Üç yıl önce H.G.’nin kadını tehdit etmeye başladığı, birkaç defa darp ettiği,
C.G.’nin erkekten kaçmak için birkaç kez il değiştirdiği ifade edildi. H.G. tutuklandı.
6 Aralık 2016’da Adana polisi, çöp ayrıştırma tesislerinde bulunan kesik bacağın uyuşturucu bağımlısı
olduğu iddia edilen ve yalnız yaşayan Songül Erçil (27) isimli bir kadına ait olduğunu, kadının 3 Aralık
günü geldiği kahvenin tuvaletinde, kahvede çırak olarak çalışan F.K. (37) tarafından önce boğulup, sonra
kafasına çekiçle vurularak öldürüldüğünü, daha sonra da bıçak ve çekiçle 5 parçaya ayrılıp torbalara
konularak çöp kutularına atıldığını ortaya çıkardı.
6 Aralık 2016’da Hastane Caddesinde bulunan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampusunda yer
alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ikinci katındaki Kulak Burun Boğaz servisinde saat 21.20
sıralarında bebeği hastalanınca annesi ve kardeşi ile hastaneye gelen Tuğba G. Nin eşi Ümit G.
bilinmeyen bir nedenden dolayı kayınvalidesi Zeynep Demir ve kayınbiraderi Faruk Demir'i, tabanca ile
vurarak öldürdü, karısını ve o sırada bir yakınını ziyarete gelmiş olan Sedar Çiftçibaş'ı da yaraladı.
6 Aralık 2017’de Antalya’da M.T. (26) erken yaşta zorla dini nikahla evlendirilen karısı D.Ö.’yü (18) darp
etti, 2 yaşındaki oğluna tabak fırlattı. 14 yaşında evlendirilen D.Ö.’nün altı aylık hamile olduğu ifade edildi.
M.T. gözaltına alındı.
7 Aralık 2017’de Manisa'da D.T. parkta spor yapan tanımadığı E.T.'yi (32) "bir daha burada spor
yapmayacaksın" diyerek darp etti, yere düşen E.T.'nin "hamileyim vurma" demesine rağmen darp etmeye
devam etti. D.T. olaydan sonra kaçarken olayla ilgili önce başka bir erkek tutuklandı, birkaç gün sonra
avukatının itirazı üzerine delil durumu değiştiği gerekçesiyle serbest bırakıldı. 12 Aralık'ta yakalanan D.T.
tutuklandı. D.T.'nin altı ay önce de parkta başka bir kadına da saldırdığı öne sürüldü.
7 Aralık 2017’de Isparta’da ’da avukat D.A.G. bürosunda F.P.’ye (19) cinsel tacizde bulundu. Erkek
tutuklandı.
7 Aralık 2017’de İzmir’de cezaevinde bulunan N.I. boşanma davası açan karısı G.I.’yı telefonda ölümle
tehdit etti. Aralık ayının ortalarında izne çıkacak erkeğin tehdidi üzerine G.I. koruma kararı talebiyle
mahkemeye başvurdu. Hakim N.I.’nın kadının oturduğu eve 6 ay süre ile yaklaşmamasına ve iletişim
kurmamasına, ayrıca cezaevinden izinli çıkmamasına karar verdi.
8 Aralık 2016’da İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki 35 öğrenciye gönüllü öğretmenlik yapan (S.C., İ.P., B.D.,
E.Ş., F.Ö. ve B.Ö.) 6 kadın öğretmenin kaldıkları konteynırda cinsel saldırı girişiminde bulunulduğu ortaya
çıktı. Haftanın belirli günlerinde köyün çocuklarıyla bir araya gelen 6 kadın öğretmen matematik, Türkçe
ve İngilizce dersleri vererek 35 çocuğun gelişimine katkıda bulunurken, 14 Mayıs’ta köydeki bir eve misafir
olan kadınlar, geceyi geçirdikleri ev sahibinin konteynır evinde saldırıya uğradı. Saldırganlar Y.I., M.A.,
M.B. ve A.Ç., kadın öğretmenlerin kaldıkları evin kapısını yumruklayarak zorla içeri girmek isterken,
kadınların kaçamaması için ayakkabılarını uçurumdan aşağıya atarak, araçlarının lastiklerini indirdi.
Saldırganlar, ev sahibi T.D.’nin erkek kardeşi H.Y.’nin olay yerine gelmesiyle kaçarak uzaklaştı. Olayın
ardından büyük şok yaşayan öğretmenler, 4 saldırgandan şikâyetçi oldu. İlk etapta zanlıların 4’ü de
suçlamaları kabul etmedi. Dışarıda gözcü olarak beklediğini ikinci ifadesinde itiraf eden A.Ç.,
arkadaşlarının kadınlara tecavüz etmek amacıyla konteynır eve gittiğini söyledi. İzmir 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde açılan davada, zanlılar “mala zarar verme ve cinsel taciz” suçundan toplam 20 yıla kadar
hapis istemiyle yargılanmaya başlandığı öğrenildi.
9 Aralık 2016’da Biyoloji bölümü öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Senem B., önceki gün
İstanbul Kadıköy Marmara Üniversitesi Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdu’nda çantasının
bağcığıyla ranzaya kendisini asarak intihar etti. Genç bir kızın girdiği bunalım sonucu intiharı olarak
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görülen olayın arkasından ise korkunç bir hikâye çıktı. Toplumumuzda hiç dillendirilmek istenmeyen,
konuşulması bile ayıp sayılan bir hikâye: Bir babanın kızına yönelik cinsel tacizi.
9 Aralık 2016’da İstanbul Kâğıthane’deki Talatpaşa Mahallesi Nursima Sokak'ta Recep İnçke’nin karısı
Nisa Özlem İnçke'yi darp ettiği ve kurşunlayarak öldürdüğü, Nisa Özlem’in önceden boşanma davası
açmış olduğu öğrenildi.
9 Aralık 2016’da İstanbul Şişli’de 1 Temmuz 2016 tarihinde motosikletiyle geçerken yolda yürüyen 29
yaşındaki C.M.K.’nın göğsüne dokunduğu gerekçesi ile yargılandığı İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından “Basit cinsel saldırı” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 26 yaşındaki E.E., kararın
bozulması için İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.
9 Aralık 2017’de Eskişehir’de S.A. (47) tanımadığı S.K.’yı evinin önünde defalarca bıçaklayarak ağır
yaraladı. Cinayete teşebbüs ettikten sonra kaçan erkek yakalandı. S.A. tutuklandı.
11 Aralık 2016’da İzmir’in Karabağlar İlçesinin Yunus Emre Mahallesi 4177 Sokak'taki bir bakkal
dükkânından bulunan Latife Dalmış'ın (24) silahla gerçekleşen olay neticesinde yaşamını yitirdiği
öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerince iş yerinde yapılan incelemede 1 adet tabanca bulunduğu,
Olayla ilgili küçük yaşta bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
11 Aralık 2017’de Bolu’da C.K. (18) eski sevgilisi Berfin Yıldız’ı silah zoruyla götürdüğü bir arazide
tabancayla öldürdü. C.K. ifadesinde kadına iki kere barışmayı teklif ettiğini, reddetmesi üzerine
öldürdüğünü söyledi. Erkek cinayetten sonra teslim oldu.
11 Aralık 2017’de Antalya'da Ü.I. (25) yeni tanıştığı R.E.’yi (18) birlikte gittikleri işyerinde zorla öpmeye
çalıştı. R.E. yanındaki bıçakla erkeği hafif yaraladı. R.E. gözaltına alındı.
12 Aralık 2017’de Kastamonu’da R.K. (24) ayrılmak isteyen nişanlısı N.A.’yı (30) tüfekle ağır yaraladı.
Cinayete teşebbüs eden erkek intihar etti.
14 Aralık 2017’de İstanbul’da M.U. metrobüste taciz ettiği S.T.’yi kendisini uyardığı için tekmeyle araçtan
attı. Gözaltına alınan erkek ifadesinde S.T.’yi kendisine küfür ve hakaret ettiği için darp ettiğini öne sürdü.
Soruşturma sonunda M.U.’ya cinsel taciz ve kasten yaralama iddiasıyla; S.T.'ye "hakaret ve basit
yaralama" iddiasıyla dava açıldı. (8 Ağustos’ta yaşanan bu olay 14 Aralık’ta basına yansıdı.)
14 Aralık 2016’da Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Ç.C., okulda tartıştığı kız arkadaşı M.O.'ye şiddet
uyguladı. M.O.'nun şikayetçi olması üzerine polis Ç.C.'yi gözaltına aldı.
15 Aralık 2017’de Çorum’da V.T. (19) annesi S.T.’yi (35) bıçaklayarak yaraladı. Erkek kaçtı.
15 Aralık 2017’de Kayseri’de lise öğrencisi O.D. öğretmeni E.Y.’yi teneffüs sonrası sınıfına girmesini
istediği için yumruklayarak darp etti. E.Y. hastaneye kaldırıldı. O.K. gözaltına alındı.
15 Aralık 2017’de Kocaeli’nde bir üniversitede öğrenci olan Ç.C. sevgilisi M.O.’yı üniversitede darp etti.
Ç.C.’nin şikayetçi olduğu erkek gözaltına alındı.
15 Aralık 2017’de İstanbul’da A.N. karısı T.Ö.’yü darp ederek yaraladı. Şarkıcı T.Ö. yaşadığı şiddeti
televizyonda anlattı.
15 Aralık 2017’de İstanbul’da A.A. evinde sevgilisi S.S.’yi ve arkadaşı kadın S.Y.’i tabancayla yaraladı,
kadınların yanlarında bulunan Mümtaz A.’yı öldürdü. Erkeğin cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği ifade
edildi. Cinayetten sonra kaçan A.A. yakalandı.
15 Aralık 2016’da İstanbul Beyoğlu’nda bir kadın tarafından silahlı saldırıya uğrayan yazar Beki İkala Erikli
yaşamını yitirdi.
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15 Aralık 2016’da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Süheyla Es, evinde
uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Es'in 15 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtildi.
16 Aralık 2017’de İstanbul’da F.C. (30) dini nikahlı karısı H.Ö.’yü bebeğine süt veremediği bahanesiyle
darp etti. H.Ö. erkekten şikayetçi oldu. Mahkeme koruma tedbir kararı verdi.
16 Aralık 2016’da öğrenilen ancak 1 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda Hülya A., 6 yıl önce
evlendiği Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Hakkı A.'yı, kendisine cinsel ve fiziksel şiddet
uyguladığı gerekçesiyle tabancayla ateş ederek yaraladı. Bacakları ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla
yaralanan Hakkı A., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
Hülya A. ise suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle nöbetçi mahkemece
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
17 Aralık 2016’da, Antalya’nın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana
gelen olayda, Rüşti Limon’un iddiaya göre bir süredir gönül ilişkisi yaşadığı Gamze T.’nin evine gelerek
görüştüğü, yanında getirdiği tabancayla, kendisiyle evlenme isteğine karşı çıkan kadının başına ateş
ederek öldürdüğü, ardından da aynı tabancayla intihar ettiği belirlendi.
17 Aralık 2016’da Diyarbakır ilinde M.B. (25) isimli şahıs, belirlenemeyen bir nedenle annesi Amine B,
akrabası İhsan N. ve oğlu Osman N.’ye tüfekle ateş açarak öldürdü. M.B., cinayetten sonra teslim oldu.
18 Aralık 2016’da İzmir'in Tire İlçesi Bahariye Mahallesi Arabacı Halil Ağa Sokak'taki evinde eşi, 22
yaşındaki Kader Korkmaz'ı ütü kablosuyla boğduktan sonra göğsünden bıçaklayarak öldüren Bayram
Korkmaz kendisini polise ihbar etti ve kayıplara karıştı.
18 Aralık 2016’da, Yalova’da aile içi şiddet mağduru Gülnaziye Köseoğlu annesinin evinde, ikinci kata
merdiven dayayarak çıkan eşi Nazlım Köseoğlu (48) tarafından 12 yaşındaki çocuğunun gözü önünde
öldürüldü. Kayınvalidesini de öldüren cani koca daha sonra da intihar etti.
19 Aralık 2016’da, Mersin'in Erdemli ilçesinde kaldıkları pansiyonun 4. katından düşen Suriye uyruklu
şahıs ölürken, karısı ise odada öldürülmüş halde bulundu. 10 aylık bebekleri hastaneye kaldırıldı.
20 Aralık 2017’de Manisa'da M.A. karısı S.A.'yı (38) darp etti. Darp sırasında evdeki tüfeği alan S.A.
erkeği öldürdü. M.A.'nın yıllardır S.A.'ya şiddet uyguladığı ifade edildi. S.A. gözaltına alındı.
22 Aralık 2016’da, Parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Tireli’ye yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği tespit
edilen Davut Kahraman’ın başka bir kadına da saldırdığı ortaya çıktı. Karaman’a iki kadına saldırıdan
toplam 20,5 yıl hapsi isteniyor.
22 Aralık 2017’de Mersin’de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan N.A. boşanmak isteyen karısı Sevinç
A.’yı (35) bıçaklayarak öldürdü, evi yakmaya teşebbüs etti. Erkek teslim oldu.
22 Aralık 2017’de Kayseri’de A.O.K. (47) karısı Meltem Karaslan’ı (38) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten
sonra kaçan erkek yakalandı.
22 Aralık 2017’de Adana’da M.A. (44) eski karısı S.Ö.’yü (37) barışmak için çağırdığı bir yerde aracına
zorla bindirmeye çalıştı, direnen kadını tabancayla yaraladı. Olaydan sonra kaçan erkek tutuklandı.
22 Aralık 2017’de Çorum’da M.E. (22) annesi E.A.’yı (51) başına tüple vurduktan sonra defalarca
bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri M.E. ve babasını gözaltına aldı.
23 Aralık 2017’de Muğla’da O.B. (22) sevgilisi M.G.U.’yu (34) evin penceresinden attı. Gözaltına alınan
erkek kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
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23 Aralık 2017’de İzmir'de özel bir okulda öğretmen Ş.G. (61) zihinsel engelli 20, 21, 24 yaşlarında üç
öğrenci kadına cinsel istismarda bulundu, tehdit etti. Olay, durumdan şüphelenen iki öğretmenin
öğrencilerle konuşmasıyla ortaya çıktı. Ş.G. 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
24 Aralık 2016’da Van ilinde, Şehriban Dinç (22) isimli kadın, ayrılma kararı aldığı ve 7 yıldır şiddet
gördüğü eşi Esad Dinç (25) tarafından silahlı saldırı sonucu katledildi. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı
Dinç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
24 Aralık 2016’da, Sinema sanatçısı Meltem Cumbul akşam saatlerinde köpeğiyle çıktığı akşam gezisinde
Karaköy’de karşısına çıkan alkollü bir vatandaşın sözlü tacizine maruz kaldığı öğrenildi. Milliyet’in
haberine göre, bir kişinin söylediği, “Seni eve götüreyim mi?” sözlerinden rahatsız olan ve korkan oyuncu,
kendini Bej adlı mekana attı. Saatlerce üzerinden bu psikolojiyi atmaya çalışan Cumbul’un morali bir hayli
bozuk olduğu öğrenildi.
24 Aralık 2017’de Bartın’da H.Ö. (35) sevgilisi Y.Ş.’yi (18) bıçaklaya yaraladı. Erkek gözaltına alındı.
25 Aralık 2017’de İstanbul’da iki erkeğin hastane önüne baygın halde bıraktığı Kübra Hıracı (20) hayatını
kaybetti. Yapılan ön otopside tecavüz bulgusuna ve kadının vücudunda yüksek oranda alkole rastlanırken
darp izine rastlanmadığı belirtildi. K.H.’nin ölümüyle ilgili bir erkek gözaltına alındı, kadının sevgilisi olduğu
sürülen diğer erkek aranıyor.
26 Aralık 2016’da, Adana'da boş binada av tüfeğiyle rastgele ateş eden 2 şüpheli, kendilerini uyaran 66
yaşındaki Hatice Kazma'yı öldürdü, torunu 23 yaşındaki Gül Kazma'yı yaraladı.
26 Aralık 2017’de Adana'da İ.H.Y. (28) sokakta tanımadığı A.T.’yi (39) taciz etti, çantasını alıp kaçmaya
çalıştı. Erkek gözaltına alındı.
28 Aralık 2016’da, Şişli'de üniversite öğrencisi A.Ç'ye (22) cinsel saldırıda bulunan Moğolistan uyruklu
Tuvshınbayaz E. tutuklandı. 23 Aralık'ta gerçekleşen olayda, zanlı Tuvshınbayaz E., önce A.Ç.'nin cep
telefonunu gasp etmeye çalışmış, sonra onu 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp cinsel saldırıda
bulunmuştu. Zanlı, A.Ç.'nin telefonunu da alıp olay yerinden kaçmıştı. Beli kırılan A.Ç. ise hastaneye
kaldırılmış ve olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Tuvshınbayaz E. gözaltına alınmıştı.
Emniyette suçunu itiraf eden zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı
28 Aralık 2016’da, Denizli’de üniversiteli bir kadına cadde ortasında fiziksel ve sözlü tacizde bulunan Erol
Dikmen isimli şahıs, Kınıklı Polis Merkezi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kamera
görüntülerinin de tacizi doğruladığı öğrenildi. Tacizciyi serbest bırakan polislerin ise “Sabahın 6.30’da
sokakta ne işin var? Bir de adama gülmüşsün” diyerek, tacize uğrayan kadını suçladığı ileri sürüldü.
28 Aralık 2016’da akşam saatlerinde Eskişehir'in İnönü ilçesinde evlerine giren 2 hırsız tarafından kızı
emekli öğretmen 64 yaşındaki Nilüfer Şenkaya ile birlikte öldüresiye dövülen 86 yaşındaki Ülfet Şenkaya,
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
28 Aralık 2017’de Kırklareli'nde özel güvenlik görevlisi T.T. (25), eski sevgilisi Sinem Kır'ı öldürdü. Kadının
işyerine giden T.T., içeridekileri sevgilisine hediye vereceğini söyleyerek dışarı çıkardı ve hediye paketinin
içinden çıkardığı pompalı tüfekle kadını öldürdü. Ardından intihar etti.
28 Aralık 2017’de Adıyaman'da M.K. (35) yeni tanıştığı F.T.'ye (18) tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine
gözaltına alınan erkek tutuklandı. M.K.'nin kadını elinde cinsel içerikli görüntülerinin olduğunu söyleyerek
tehdit ettiği ifade edildi.
30 Aralık 2017’de İzmir'de H.S.T. karısı Sevgi T.'yi (46) biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için defalarca
bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında hafif yaralanan H.S.T tedavisinin ardından tutuklandı
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30 Aralık 2017’de Eskişehir'de A.Ş. (29) ve İ.T. (31), hırsızlık yapmak için girdikleri evde N.Ş. (64) ve
S.Ş.'yi (86) darp ederek yaraladı. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan erkekler tutuklandı. Erkeklerin çok
sayıda suçtan sabıkası olduğu ifade edildi.
30 Aralık 2017’de İstanbul'da şarkıcı M.T. (66) dini nikahlı eşi D.T.'yi bir kafede arkadaşlarının
yanındayken darp ederek yaraladı, göz kapağı kemiğini kırdı. Erkeğin kadının ailesini arayarak "gözü kör
olursa koyungözü taktırırım" dediği öne sürüldü. D.T. katıldığı bir programda eve dönerse M.T.'nin
kendisini öldüreceğini söyledi.
15.3. Fuhşa Zorlanan kadınlar
1 Ocak 2016’da, Adana’da E.E. (38), S.Y. (51), Ö.Ü. (51), C.Ö. (47), M.E. (59), M.D. (40), V. S. (30), A. E.
(38), C.U. (50), B.Y. (48), C.U. (53) ve kadın M.Y. (25) TC uyruklu olmayan 15 kadına tehdit ve işkence
ile zorla fuhuş yaptırdı. Gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklandı bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.
12 Ocak 2016’da, Adana'da E.P. (33) arkadaşı Z.A. ile birlikte evlenme vaadiyle birlikte yaşamaya
başladığı sevgilisi S.B.'ye (23) tehditle zorla fuhuş yaptırdı. Polis imdat hattını arayarak ihbarda bulunan
S.B. erkeklerden şikayetçi oldu. E.P. tutuklanırken Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
13 Ocak 2016’da, Giresun'da M.G. ve A.A. Gürcistan vatandaşı L.K.'ye zorla fuhuş yaptırdı. Erkekler
tutuklandı.
18 Ocak 2016’da, Adana'da M.A. erkeler T.T., İ.A. ve C.Y. ile birlikte dini nikahlı karısı S.K.'ye (29) zorla
fuhuş yaptırdı. Üç erkek tutuklanırken İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25 Ocak 2016’da, Adana'da kadın S.S. (34) ve M.A.G. (42) işlettikleri masaj salonunda çalışan D.K.'ye
(39) zorla fuhuş yaptırmaya çalıştılar, fuhuş yapmak istemediği için kadını darp ettiler. Gözaltına alınan
zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
30 Ocak 2016’da, Adana'da B.D. (36) dini nikahlı karısı Kırgızistan vatandaşı N.A.'yı (32) ve onun kuzeni
N.K.'yi (27) tehdit ederek zorla fuhuş yaptırdı. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek çıkarıldığı
nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 Şubat 2016’da, Sakarya Emniyet Müdürlüğü, Karasu'da yabancı uyruklu kadınların fuhşa zorlandığına
dair şikâyetler üzerine gece eş zamanlı 6 gazino ve otele 100 polis ile birlikte baskın yaptı. Baskında fuhşa
zorlandıkları belirlenen 27'si yabancı uyruklu 38 kadın ile kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen 4'ü yabancı
uyruklu kadın 26 kişi gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da, Kocaeli'nde G.M., O.C., H.A, S.Ş., E.A. ve E.K.E. Türkiyeli olmayan dokuz kadına zorla
fuhuş yaptırdı. Erkekler gözaltına alındı.
19 Şubat 2016’da, Van'da 35 erkek Türkiyeli olmayan 60 kadına zorla fuhuş yaptırdı. Erkekler gözaltına
alındı.
20 Şubat 2016’da, Osmaniye'de A.Y, M.Y, Y.Ş, H.Y. ve A.Y. Özbekistan vatandaşı üç kadına zorla fuhuş
yaptırdı. Gözaltına alınan erkeklerden A.Y. ve M.Y. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest
bırakıldı.
28 Şubat 2016’da, Edirne'de G.C. ve D. kaçırdıkları G.T.'ye zorla fuhuş yaptırmak istedi, kabul etmeyen
kadını öldürmekle tehdit etti. G.T. erkeklerden şikayetçi oldu.
2 Mart 2016’da, Konya'da dört erkek ve bir kadın Özbekistan vatandaşı beş kadına zorla fuhuş yaptırdı.
Kadın ve erkekler gözaltına alındı.
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6 Mart 2016’da, Antalya'da T.K. ve S.S. Kırgızistan vatandaşı G.S. (23) ve M.K.'ye (36) zorla fuhuş
yaptırdı. Erkekler gözaltına alındı.
10 Mart 2016’da, Ankara'da 21 kişi yedisi 18 yaşından küçük 12 kadına zorla fuhuş yaptırdı. Erkeklerin
kadınlarla sevgili ilişkisi kurduğu, görüntülerini çekip tehdit ettiği ve kaçmak isteyen kadınlara şiddet
uyguladığı ifade edilirken olay 18 yaşından küçük kadınların birinin ihbarı üzerine ortaya çıktı.
16 Mart 2016’da, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, 18 yaşındaki lise öğrenci Y.B ye, cinsel ilişkiye girdiği
erkek arkadaşı tarafından gizlice çekilen görüntüleriyle şantaj yapılıp, başka erkeklere pazarlandığı
iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
23 Mart 2016’da, Adana'da O.A. ve üç erkek O.A.'nın üvey kızı F.K.'yi (18) fuhşa zorladı. Kaçan kadının
şikayeti üzerine erkekler tutuklandı.
3 Nisan 2016’da, Adana'da M.Ç. (28) karısı A.Ç.'yi (26) darp ederek; kardeşi Y.Ç. (29) yurtta kalan
Y.B.K.'ye (15) zorla fuhuş yaptırdı. M.Ç.'nin geçen Ekim ayında A.Ç.'yi zorla fuhuş yaptırmaktan
cezaevine girdiği, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Şubat ayında serbest bırakıldığı öğrenildi.
Erkekler ve başka bir kadına fuhuş için aracılık eden babaları E.Ç. gözaltına alındı.
6 Nisan 2016’da, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 700 liraya karşılığı 16 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye
girerek bunu kameraya kaydeden A.Ö., polis baskınıyla yakalandı. Genç kıza fuhuş yapması için aracılık
yaptığı öne sürülen P.Y. ile şüpheli A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, şüphelinin yanındaki
bilgisayarda çok sayıda cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf bulundu.
9 Nisan 2016’da, Muğla’da O.M adlı erkek (58) ve H.K. (46) adlı kadın, kaçırdıkları N.A.’yı (16) zorla fuhuş
yaptırdı. N.A.’nın üç aydır kayıp olarak arandığı ifade edilirken kadın ve erkek tutuklandı.
19 Nisan 2016’da, İstanbul’da S.A. ve sevgilisi A.T. evlerinde kalan ve fuhşa zorladıkları trans N.K.'yi
kaynar suyla yaraladıktan sonra darp etti. Darp raporu alan N.K., Kartal Adliyesinde suç duyurusunda
bulundu. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın, sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı
bildirildi.
24 Nisan 2016’da, Muğla'da T.K. yaşları 18 ile 25 arası olan T.C: vatandaşı olmayan 13 kadına zorla
fuhuş yaptırdı. Fuhşa zorlanan B.D.'nin şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı.
8 Mayıs 2016’da, Adana'da A.A. sevgilisi P.Y. ile birlikte M.B. (21) ve G.Ç.'ye (20) seks işçiliği yaptırdı,
darp etti. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan A.A. ve P.Y. tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Adana'da N.A. (38) arkadaşı erkek H.S. (38) karısı C.A.'ya (22) işkence ve tehditle
zorla fuhuş yaptırdı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Antalya'da M.G. (28) iş vaadiyle kandırdığı ve zorla alıkoyduğu Kırgızistanlı Z.K., E.M.
ve M.A.'ya tehditle zorla fuhuş yaptırdı. Erkek tutuklandı.
8 Haziran 2016’da, Antalya'da yabancı uyruklu üç kadına bir otel odasında zorla fuhuş yaptırıldı. Kadınlar
yapılan ihbar üzerine bulundu. (Haberlerde zanlılarla ilgili bilgi verilmedi.)
12 Haziran 2016’da, Muğla'da dört erkek 16'sı başka ülke vatandaşı olan 21 kadını alı koyup zorla fuhuş
yaptırdı. Gözaltına alınan erkeklerden ikisi tutuklanırken ikisi serbest bırakıldı.
8 Temmuz 2016’da, Mersin Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi 3'üncü sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Sedef S., T.K.
adlı kadın arkadaşı tarafından fuhuş tuzağına düşürülmek istendiğini, ancak bir yolunu bulup kendini
sokağa atınca kurtulduğunu söyledi.
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26 Ağustos 2016’da, Samsun’da İ.Y., U.Y, M.A. ve H.H.B başka bir şehirde eskortluk yaptıkları öne
sürülen A.Y., F.A., G.A., G.C. ve F.K.’ye zorla fuhuş yaptırdı. Kadınların şikayeti üzerine erkekler gözaltına
alındı.
11 Eylül 2016’da, Adana’da bir erkek yeni tanıştığı ve garsonluk teklif ettiği Suriyeli kuzenler H.A. (19) ve
S.S.’ye (18) önce zorla konsomatrislik yaptırdı. Kadınların işten ayrılmak istemesi üzerine eşyalarına el
koydu. Kadınlar zorla tutuldukları otelden polisi aradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
30 Eylül 2016’da, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 13 yaşlarındaki 5 kızın para karşılığı,
kendisinden büyük erkeklerle fuhuş yaptığı ortaya çıktı. Ortaokul öğrencisi kızlar, 17 yaşındaki Y.D. isimli
kız arkadaşlarının kendilerine fuhuş yaptırdığını itiraf ederken, polis ekiplerince yapılan operasyonda
kızlarla para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 3 şüpheli ve onları pazarladığı tespit edilen kız gözaltına
alındı.
28 Eylül 2016’da, Kocaeli’nde G. M., O.C., H.A, S.Ş., E.A. ve E.K.E., dokuz göçmen kadına zorla seks
işçiliği yaptırdı. Gözaltına alınan erkekler serbest bırakıldı.
2 Ekim 2016’da, Adana’da O.Ş. ve A.C. darp ve tehdit ederek E.Ş.’ye (18) zorla fuhuş yaptırdı. O.Ş.’nin
üç yıl önce E.Ş.’ye tecavüz ettiği, üç yıldır kadına zorla seks işçiliği yaptırdığı öne sürüldü. Gözaltına
alınan erkekler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 Ekim 2016’da, Adana'da imam nikahlı eşi A.H.'ye (34) 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğun evde olduğu
zamanda para karşılığı fuhuş yaptıran Yunus Emre E.'nin (22) ihbar üzerine yapılan baskında gözaltına
alındı.
25 Ekim 2016’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri,
geçtiğimiz günlerde Adana merkezli Mersin,Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta kadınları, çocuklarını kaçırıp
göstermeme tehdidi ve çıplak görüntülerini internete koyma tehdidiyle fuhuş yaptırdığı ileri sürülen babalı
kızlı çeteye yönelik operasyon yaptı. 13 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda Ömer B.,
kızı 14 yaşındaki E.B. ile çete üyeleri Muhammet U. (31), Rezzan Ş. (36), Süleyman Y. (49), Ender T.
(38), Salim T. (38), Mehmet Y. (33), Oğuzhan O. (21), Mehmet D. (36), Ekrem E. (77), Hamdullah İ. (29)
ve Şirvan A. (29) gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin
ardından "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, insan ticareti yapmak, fuhşu kolaylaştırmak, şiddet
uygulamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ayrıca çetenin mağdur ettiği 16 kadının evine de gidilerek
kadınlar ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirildi. Operasyon kapsamında Muhammet U. ile Ömer
B. tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
1 Kasım 2016’da Antalya’da iki kadın yedi erkek yabancı uyruklu 30 kadına zorla fuhuş yaptırdı. Dokuz
kişi gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da İstanbul'da K. D, M. A, K. K, ve E.G. Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu altı kadına
zorla fuhuş yaptırdı. Şüphelilerin, Özbekistan'daki suç ortakları aracılığıyla çalışacak kadınları bularak
turist vizesi almalarını ve İstanbul'a gelmelerini sağladıkları, kadınları oyalayıp paralarının bitmesinin
ardından fuhşa zorladıkları öne sürüldü. K. D, M. A, K. K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.G. ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
19 Kasım 2016’da Samsun'da A.Ş. (51) A.Y.'ye (26) zorla fuhuş yaptırdı. A.Y.'ye kabahatler kanuna göre
para cezası verilirken A.Ş. tutuklandı.
2 Aralık 2017’de Muğla'da P.U. (30) T.C. vatandaşı olmayan L.K. (20), N.M. (18) ve O.K.'ye (18)
paralarına el koyarak zorla seks işçiliği yaptırdı. P.U. gözaltına alındı.
7 Aralık 2017’de Kırklareli’de S.K. Özbekistan uyruklu G.T. ve D.M.’ye zorla seks işçiliği yaptırdı. S.K.
tutuklandı.
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28 Aralık 2017’de Mersin'de bir kadın 14 erkek, alıkoydukları 11'i yabancı uyruklu 12 kadına zorla seks
işçiliği yaptırdı. Kadınların tehditler bir evde zorla tutulduğu, kadınlardan birinin kaçmaya çalışırken
camdan düşüp yaralandığı ifade edildi. Zanlılar gözaltına alındı.
16. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER

16.1. Çocuk İntiharları / İntihar Teşebbüsleri
7 Ocak 2016’da, Adana'da 14 yaşında tecavüze uğrayıp uyuşturucuya alıştırılan, 1 yıl sonra ise iki kişi
tarafından yine tecavüze uğrayan E.F.E. girdiği bunalımdan çıkamayarak 16 yaşında intihar etti.
11 Ocak 2016’da, İzmir’in Torbalı İlçesi’nde oturan 15 yaşındaki Umut Okay Giriş, dördüncü kattaki
evlerinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi. Gencin, 22 Ocak’ta verilecek ara karne öncesi
takdir belgesini iki puanla kaçırdığını ve bu nedenle ailesini üzdüğünü yazdığı bir intihar notu bıraktığı
öğrenildi.
11 Ocak 2016’da, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı köyünde, ikamet eden 14 yaşındaki H.A adlı kız
çocuğunun, evinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
12 Ocak 2016’da, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Omuzbaşı köyünde, 16 yaşındaki Erhan Kaya'nın, evinde
kendini tavana asarak intihar ettiği iddia edildi.
21 Ocak 2016’da Kayseri’de ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Seyfi Can Keleş gece saatlerinde evlerinde
kendisini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi. Öğrencinin intiharı nedeniyle okulda bugün karne
dağıtımı için planlanan tören iptal edildi.
29 Ocak 2016’da, Ankara'da F.D. (32) sahibi olduğu iş yerinde çalışan Y.B.'ye (17) iş yerinde tecavüz etti.
Olayın ortaya çıkması üzerine Y.B.'nin babası, amcası ve halası Y.B.'yi darp etti, fare zehri içirerek
öldürmeye çalıştı. F.D. tutuklandı. Y.B. koruma altına alınırken ailesi hakkında soruşturma başlatıldı.
5 Şubat 2016’da, Aydın’da, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 14 yaşındaki
A.Ç., 8’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
25 Şubat 2016’da, Adana Yüreğir İlçesi’nin 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Sümeyye Turan, iddiaya göre
akşam saatlerinde eğitim gördüğü Farazi Anadolu Lisesi’nden döndükten sonra, annesiyle arasında çıkan
tartışmadan sonra odasına kapanan genç kız, uzun süre dışarı çıkmadı. Saat 03.00 sıralarında kızını
merak eden baba, odaya girdiğinde kızının ipe asılı cesedini buldu. Olay Yeri İnceleme Şube
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Cinayet Bürosu dedektiflerinin çalışmasının ardından genç kızın cenazesi
otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü
25 Şubat 2016’da, Adıyaman'da ailesinden şiddet gördüğü öne sürülen B.A. (12) okulda çamaşır suyu
içerek intihara teşebbüs etti.
27 Şubat 2016’da, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Muhammed Kahraman (14) isimli çocuk, oturdukları evin
ahırında asılı halde bulundu. Annesi tarafından asılı halde bulunan çocuk, götürüldüğü Ağrı Devlet
Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Karaman’ın intihar ettiği ileri sürüldü.
6 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, merkezde bulunan Nurgül Gelturan Öğrenci Yurdu'nda kalan Sağlık Meslek
Lisesi öğrencisi Oya Yaşar (17) isimli çocuğun, intihar ettiği ileri sürüldü. Okulun yurdunda arkadaşları
tarafından merdivenlere iple asılı halde bulunan Yaşar’ın cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morguna
kaldırılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı. 25 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, intihar eden
Yaşar’ın babasının arkadaşı olan Fettah T. isimli şahıs tarafından şantaj yoluyla cinsel istismara maruz
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kaldığı öğrenildi. Bu nedenle intihar eden Yaşar, maruz kaldığı cinsel istismar olayı ile ilgili polise şikayette
bulundu. 3 Kasım 2015 günü öğle saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde staj yaptığı sırada erkek arkadaşı
ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı olan Fettah P.'nin bu anı fotoğrafladığını
belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan tuz imalatı yapan 'Amca' dediği Fettah P.'nin bu fotoğrafı göstererek
"Sevgilin ile konuşmanı çektim" dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı. Genç kız o
günü, 23 Şubat 2016 günü Çocuk Şube Müdürlüğüne verdiği ifadesinde şöyle anlattı: "Beni 04 AB 797
plakalı beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek 'İnsan yeğenini
sevmez mi?' diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü. Elleriyle bacaklarıma dokundu.
Göğüslerimi elbisemin üzerinden okşadı, açmaya çalıştı. 'Ne yapıyorsun' diyerek engelledim. Kucağına
oturtmaya çalıştı, karşı koydum. Pantolonumu indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve
biraz ileride beni indirdi. Çok korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni
okuldan alır diye korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim."
14 Nisan 2016’da, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meslek lise öğrencisi 17 yaşındaki D.C., 4 gün önce
kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Polise başvurup kendisine tecavüz edildiğini öne süren bir
okul arkadaşının, D.C.'nin de bu kişilerin tecavüzüne uğradığını iddia etmesi üzerine gözaltına alınan 3
şüpheliden biri tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da Van Çaldıran’da yukarı Kuyucak mahallesinde Ahmet Çelik adlı yurttaşın oğlu Y.Ç (13)
in dedesine ait evin bahçesinde kendini bir ağaca asarak intihar ettiği iddia edildi.
14 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Dicle Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki
Elif Kılıç’ın, 4 gün önce evin bir odasında karnından av tüfeği ile vurulmuş halde bulunduğu öğrenildi.
Ailenin iddiasına göre, ağabeyi ile tartışan Elif, evdeki otomatik av tüfeğini alarak kendini bir odaya kilitledi.
Elif'in, silah sesini duyan ailenin kapıyı kırarak içeri girmesi üzerine yaralı bulunduğu iddia edildi. Karın
boşluğundan yaralanan Elif, kaldırıldığı hastanede iç kanamadan hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin
ardından cenaze Bismil Mezarlığı'nda defnedildi. Edinilen bilgilere göre; 25 gün önce aile bireyleri Elif'i
amcasının oğlu ile evlendirme kararı aldı. Elif'in evliliğe karşı çıktığı ve evdekilerle sık sık tartıştığı belirtildi.
22 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır ili Çınar ilçesine bağlı Çömeli köyü Şimşek mezrasında, 16
yaşındaki M.D. isimli çocuğun, kuru sıkı silahla intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Yaralı olarak
hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan M.D., 29 Temmuz 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.
28 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Çömeli köyüne bağlı Şimşek mezrasında 22
Temmuz'da kuru sıkı silahla intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen M.D. (16), kaldırıldığı hastanede
akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
5 Ağustos 2016’da, Kastamonu’da berdel evliliğe zorlanan Z.D. (17) ev tüfeğiyle intihar etti.
18 Ağustos 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi Uzunyol mezrasında, Ebru Yaman
isimli 16 yaşındaki çocuk, evinde tavana asılı bulundu. Yaman’ın cenazesi otopsi için İlçe Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.
7 Eylül 2016’da, Antep’te F.D. (16) ailesiyle tartıştıktan sonra pompalı tüfekle intihar etti. F.D.’nin geçen yıl
da intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.
17 Ekim 2016’da, Kayseri'nin Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde gece geç saatlerde 17 yaşındaki bir
genç kız, dün akşam 12. kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
24 Ekim 2016’da, Zonguldak'ta G.D. (15) 17 Ağustos'ta cinsel tacizine uğradığı ve şikayetçi olduğu
komşusu A.K.'nin (42) tahliye olmasının ardından intihara teşebbüs etti. G.D. erkeğin tahliyesini
yediremediği ve mahkemedeki konuşmalarını hatırlaması üzerine intihara teşebbüs ettiğini söyledi. A.K.
yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, iyi halden tahliye edilmişti.
12 Kasım 2016’da Maraş’ta Haziran ayında cinsel istismara maruz kalan M.B. (8) evinde intihara teşebbüs
etti. M.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen H.B. (71) Ekim ayında yargılandığı davada yeterli
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deliller oluşmadığından ve mağdurun çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle beraat etmişti. İntihar girişiminden
sonra yoğun bakıma alınan M.B.’nin olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğü ifade edildi.
17 Kasım 2016’da, Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde öğretmen tarafından yan yana oturdukları
ve uygunsuz harekette bulundukları iddiasıyla hakkında tutanak tutularak okuldan atılan ve iftirayı
gururuna yediremediği için babasının otomobiliyle giderken, kapıyı açarak atlayan 17 yaşındaki Mihriban
Şimşek’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
12 Aralık 2016’da, Olay, Bursa’da ismi gizli tutulan ve koruma altındaki kızların kaldığı yurtta meydana
geldi. İddiaya göre bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek intihar girişiminde
bulundu. Durumu fark eden yurt görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 3 ambulans yaralı
kızları Bursa’daki hastanelere götürdü. Kızların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
19 Aralık 2016’da, Konya'da lise öğrencisi 15 yaşındaki N.S.T. Instagram hesabındaki arkadaş grubuna,
"Aranızdan ayrılıyorum. Bunu intihar olarak görmeyin, sadece uçmayı deneyeceğim. Bakalım yer çekimi
ne kadar kuvvetliymiş'' diyerek bir inşaatın 8'inci katından atlayıp, intihar ettiği iddia edildi.

16.2. Toplumsal Alanda ve Ev İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz
1 Ocak 2016’da, Bolu’da yılbaşı gecesi K.Y. (22) ve kardeşi M.Y. (20) üç erkekle birlikte evlerinde
komşularının kızı N.Ö.'ye (13) cinsel istismarda bulundular ve erkek kardeşi D.Ö.'yle evde alıkoydurlar.
Erkekler 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Üç
erkek ise yaşları küçük olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Ö. ise koruma
altına alınarak yurda yerleştirildi.
1 Ocak 2016’da, Zonguldak'ta G.K. (22) gizlice girdiği Ş.E.’nin evinden Ş.E. ve 15 yaşındaki kızının iç
çamaşırlarını çaldı, eşyaları B.Ç.’nin evine gizlice girerek yatak odasına koydu ve rujla küfür içeren
cümleler ve “beni ara” yazdı. Gözaltına alınan erkek cinsel taciz suçundan tutuklandı.
1 Ocak 2016’da, İzmir’de O.E. (37), D.Y.’ye (19) cinsel tacizde bulundu. O.E.’nin 13 Kasım 2014’te
N.D.'ye (16),geçen 3 Nisan'da E.Y.'ye (6), 25 Mayıs'ta B.Y.'ye (13) ve D.Y.'ye (10), 31 Ağustos'ta B.C.'ye
(12), 14 Aralık'ta I.S.'ye (9)ve S.E.'ye (9) de cinsel tacizde bulunduğu ifade edildi. Erkek tutuklandı.
2 Ocak 2016’da, Osmaniye’de M.H., eski karısının evinde yaşayan kızı Şükran Akçakoca’yı (28) pompalı
tüfekle öldürdü ve torunu N.A.’yı (5) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. M.H.’nin
kızıyla telefonda kavga ettikten sonra geldiği evin kapısının açılmaması üzerine rastgele evin içine ateş
açtığı iddia edildi.
4 Ocak 2016’da, Küçük kıza 2 gün evde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki Kemal Y.
ve 20 yaşındaki Murat Y. kardeşler tutuklandı. Olayda gözaltına alınan 3 kişi de yaşları küçük olduğu
gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
6 Ocak 2016’da, Adana'da 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki K.D.'nin üvey annesi tarafından öldüresiye
dövülmesi, olaydan bir hafta sonra kız çocuğu okula gidince ortaya çıktı. Öz annesinin sahip çıktığı kız
çocuğu hastaneye kaldırıldı.
6 Ocak 2016’da, Konya'da E.A., sosyal medyada tanıştığı 16 yaşında bir kadını tehditle bindirdiği aracında
taciz etti. E.A.'nın genç kadına bir aydır telefonla ve sosyal medyada tacizde bulunduğu, birlikte olmak için
''Benimle birlikte olmazsan, seninle birlikte olduğumu babana söylerim'' diyerek tehdit ettiği ifade edildi.
Suçlamaları kabul etmeyen E.A. önce çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı ardından Cumhuriyet
Savcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.
7 Ocak 2016’da, Rize Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı da olan 56
yaşındaki Mehmet N. Gezmiş, küçük yaştaki 2 erkek çocuğa cinsel istismar bulunduğu suçlamasıyla
tutuklandı
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9 Ocak 2016’da, Mersin'de O.K. (23) hırsızlık için girdiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel
istismarda bulundu, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. Olay yerine gelen jandarmanın aramaya başladığı
O.K. başka bir eve girdi, kendisini fark eden Ü.Y.'yi (40) ve annesi M.S.'yi (76) bıçakla yaraladı. Erkek
yakalandı.
11 Ocak 2016’da, Erzurum’un Oltu İlçesi’nde, F.K., iddiaya göre ortaokul öğrencisi kızını para karşılığında
erkeklere pazarlamaya başladı. Kısa sürede olayın duyulması üzerine çıkan dedikodulardan hareket eden
polis, anne ve kızını teknik ve fiziki izlemeye aldı. Kısa sürede gerçeği ortaya çıkaran polis, 8 Ocak Cuma
günü eş zamanlı operasyonla 30 kişiyi gözaltına aldı. Ortaokul öğrencisi D.K. ise Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğüne teslim edildi.
11 Ocak 2016’da, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ikamet eden baba S.A. (44) öz kızına cinsel istismar
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14 Ocak 2016’da, Erzincan’da M.A. (37), kızı D.A.'ya (14) boş bir binada tecavüz etti. Binada kızıyla
birlikteyken yakalanan erkek “cinsel istismar" suçundan tutuklandı. Olayın ardından psikolog ve avukat
eşliğinde ifadesi alınan D. A., babasının kendisini 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu ve
cep telefonundaki porno görüntülerini kendisine izlettirdiğini anlattığı öğrenildi.
14 Ocak 2016’da, İzmir'de O.S. (33) parkta oturan üç lise öğrencisi kız çocuğunu elle taciz etti,
direnmeleri üzerine kaçtı. Kadınlar şikayeti üzerin yakalanan erkeğin beş yıl önce aynı suçtan sabıka
kaydı olduğu öğrenildi. O.S. tutuklandı.
21 Ocak 2016’da, Balıkesir'de 14 Kasım'da T.Ö. (18) nişanlısı Hasret K.'yi (15) öldürdü. Hasret K.
hakkında dört ay önce kayıp ihbarı yapılmıştı.
24 Ocak 2016 tarihinde sabah saat 05.00 sıralarında Elazığ merkez Olgunlar Mahallesi Aksu Sokak
üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında eşi Dilek K.'dan ayrılan Hüseyin Ç., sabaha karşı geldiği eski
kayınbabasının evine balkondan girerek kayınbabası 61 yaşındaki Bayram ile baldızı 16 yaşındaki Hacer'i
öldürdü, kayınbiraderi Aziz Kara'yı da yaralayarak kaçtı. Kara daha sonra tutuklandı.
25 Ocak 2016’da İstanbul Küçükçekmece’de, Üzerinden Abdulvahap B. (45) adına düzenlenmiş sahte
kimlik çıkan ve 11 çocuğu sosyal medya üzerinden kandırarak taciz ve tecavüz eden, çocukların
görüntülerini kaydederek şantaj yapan 40 yaşındaki Ramazan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sapığın cep telefonundan ise yaşları küçük olan ve cinsel istismara uğrayan bazı çocuklarla yazışmaları
ve şantaj içerikli mesajları çıktı. Mağdurlardan 10 yaşındaki B.A. internet kafede tanıştıkları Ramazan
B.'nin kendisi gibi birçok çocuğu Play Station ve çeşitli bilgisayar oyunları oynatma bahanesiyle evine
götürdüğünü anlattı. Ramazan B.'nin taciz ve tecavüz anlarını gizli kameraya kaydettiğini söyleyen B.A.
"Bana o görüntüleri izletip şantaj yaptı" dedi. Sabah
29 Ocak 2016’da, Ankara'da F.D. (32) sahibi olduğu iş yerinde çalışan Y.B.'ye (17) iş yerinde tecavüz etti.
Olayın ortaya çıkması üzerine Y.B.'nin babası, amcası ve halası Y.B.'yi darp etti, fare zehri içirerek
öldürmeye çalıştı. F.D. tutuklandı. Y.B. koruma altına alınırken ailesi hakkında soruşturma başlatıldı.
29 Ocak 2016’da, İzmir'de A.İ. ve erkek arkadaşları sokakta B.İ.'yi (17) bıçakladı, yanında bulunan
nişanlısını darp etti. A.İ. gözaltına alındı.
2 Şubat 2016’da, Samsun'da 12 Ocak'ta K.K. (55) tanımadığı A.K.'yi (17) halk otobüsünde fiziksel olarak
taciz etti. Kadının şikayetçi üzerine olaydan 19 gün sonra gözaltına alınan erkek cinsel taciz suçundan
adliyeye sevk edildi. (12 Ocak'ta yaşanan bu olay 2 Şubat'ta basına yansıdı.)
4 Şubat 2016’da, Antep'te özel güvenlik görevlisi Y.T. ayrı yaşadığı ve barışma teklifini reddeden karısı
Tuğba Taş'ı, evinde kaldığı teyzesi Şener Çakmak'ı ve kuzeni Ahmet Can Çakmak (16) ile amcasının oğlu
Turan Taş'ı (22) pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra Y.T. amcası Mustafa T. (45), yengesi Gülay
T.(42) ile kuzenleri Türkan T. (20) ve Furkan T. (16) ve Gül T.’yi (14) uyurken tüfekle öldürdü. Tuba Taş'ın
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cinayetten önce Cumhuriyet Başsavcılığı’na koruma başvurusunda bulunduğu, kadının boşanmak
istemesi üzerine Y.T.'nin aile fertlerini telefonla arayarak, "Oluk oluk kan akacak, kökünüzü kazıyacağım"
diyerek tehdit ettiği ve kuzeni T.T.'den "Siz boşandığınızda biz evleneceğiz" mesajı aldıktan sonra
cinayetleri işlediği iddia edildi. Erkek kaçtı.
5 Şubat 2016’da, İstanbul'da bir halk eğitim merkezinde voleybol antrenörü O.E. (41) yaşları 12-15 olan
kurs öğrencileri S.E. ve C.S.'ye götürdüğü otelde farklı zamanlarda defalarca tecavüz etti. O.E.'nin kızlara
daha iyi bir voleybolcu olabilmesi ya da zayıflaması için birlikte olmaları gerektiğini söylediği ifade edildi.
Erkek hakkında öğrencisi olan iki kız da cinsel istismar suçundan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.E.'nin
evindeki dijital verilere el konulurken, hakkında daha önce de bir öğrencisi genç kızı taciz ettiği iddiasıyla
şikâyet olduğu fakat ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. Erkek tutuklandı.
9 Şubat 2016’da, 19 gün önce Samsun'da lise öğrencisi 17 yaşındaki A.K. adlı kızın halk otobüsü içinde
kendisini sıkıştırıp elle taciz ettiğini öne sürdüğü 55 yaşındaki Kurtca K., verilen eşkal üzerine polis
tarafından gözaltına alındı, mağdur A.K. şüpheliyi teşhis etti.
12 Şubat 2016’da, Aksaray'da S.E. (18) eski sevgilisi Elif Zelal Yeni'yi (16) barışma teklifini reddettiği için
tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden erkek yaralandı.
12 Şubat 2016’da, İstanbul'da İ.İ. (18) evlenme teklifini reddettiği ve tanımadığı Z.K.'yi (15) akrabalarının
yardımıyla kaçırdığı evde iki gün alıkoydu ve tecavüz etmeye çalıştı. 3. kattan atlayarak kaçan Z.K.
hastaneye kaldırıldı. Z.K.'yi kaçıran ve zorla evlendirmeye çalışan ve İ.İ.'yle ilişkiye girmesi için zorlayan11
kişi hakkında, "hürriyeti tehdit", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs ve bu suça yardım
etmek", "kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. (Yedi ay önce yaşanan bu olay 12 Şubat'ta basına
yansıdı.)
14 Şubat 2016’da, İzmir'de iş insanı Ö.D. evine bırakmak için aracına aldığı, tanımadığı Z.G.'ye (16)
ormanlık alanda tecavüz etti. Z.G. trafik kontrolü yapan jandarmaya olayı anlattı. Erkek tutuklandı.
14 Şubat 2016’da, Aydın'da lise öğrencisi A.C.Ş. (17) eski sevgilisi M.K.'ye (14) barışmak için götürdüğü
teyzesinin evinde tecavüz etti. M.K. olayı anlattığı rehber öğretmeniyle erkek hakkında şikayetçi oldu.
A.C.Ş. tutuklandı.
15 Şubat 2016’da, Adana'da sosyal paylaşım sitesinden tanıştıkları R.Y. (15) kız çocuğu ile birlikte
oldukları ve çıplak fotoğraflarıyla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kuzen U.C.Ş. ve F. K
tutuklandı.
17 Şubat 2016’da, Adana'da U.C.Ş. (19) ve kuzeni F.K. (21) sosyal medyada tanıştığı R.Y.'ye (15)
buluştukları evde tecavüz etti. Erkekler R.Y.'yi çıplak fotoğraflarıyla tehdit ederek farklı zamanlarda
defalarca ilişkiye zorladı. R.Y.'nin şikayeti üzerine erkekler tutuklandı.
18 Şubat 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan K.B “28 Ocakta kaybolan kızı S.B’nin 18 Şubat
2016’da bulunduğunu, bulunduğunda A.Ş tarafından cinsel istismara uğradığını polislere ifade etmiştir. Ve
şikayetçi olmuştur. Fakat A.Ş serbest dolaşıyor. Beni, kızımı, ailemi sözlerle tahrik ediyor. Psikolojimiz
bozuldu. 10. Ayda mahkeme var. Ben bu adamı nasıl öldürürüm diye emsal kararlar bulmaya çalışıyorum.
Kızımın bir daha tecavüz veya öldürülmesini beklemek istemiyorum. Öldürülmesi için mi 10. Ayı
bekliyorlar. İHD den bana ve aileme destek ve yardımcı olmalarını bekliyoruz. Mahkeme çağrı kâğıdı ekte
bulunmaktadır.” Dedi. (İHD İstanbul)
23 Şubat 2016’da, Tarsus Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki B.K. okula geç kaldı.
B.K. bu sırada beden eğitimi öğretmeni H.A. tarafından kendisi gibi geç kalan öğrencilerle okul bahçesini
temizlemeye gönderildi. Ancak kapıda Müdür Yardımcısı M.E.Y. ile karşılaşan B.K. devamsızlığı çok
olduğu için rapor alacağını söyledi. Bunun üzerine Müdür Yardımcısı M.E.Y. velisini çağırmasını istedi.
Ancak iddiaya göre B.K. tam giderken, M.E.Y. öğrenciye dönerek, "Şu bacaklara bak, otobana çık" dedi.
Bu sözler üzerine ağlamaya başlayan B.K. sinir krizi geçirdi. İddiaya göre Müdür Yardımcısı E.Y. ile kız
öğrenci B.K. arasında geçen bu konuşmaya bahçede temizlik yapan öğrenciler, E.K., C.K., M.K. da şahit
339

oldu. M.E.Y.'nin sürekli öğrencilere hakaret ettiğini belirten B.K., Tarsus Çocuk Büro Amirliği'ne giderek
ifade verdi. B.K.'nın ailesi ise Müdür Yardımcısı M.E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Yerel Tarsus Gündem Gazetesi’ne konuşan B.K.'nın abisi M.A.K. "Akşam Kayseri'de intihar eden Cansel'e
üzüldük, sabah bu olayla karşılaştık. Okula giden kızlarımızı aşağılayarak hayat kadını yerine sokan bu
eğitimci umarız ceza alır" dedi.
25 Şubat 2016’da, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Efeler Lisesi'nde okuduğu öğrenilen lise ikinci sınıf öğrencisi
A.C.Ş.'nin başka bir okulun orta öğreniminde kayıtlı olduğu öğrenilen M.K. (14) adlı kız öğrenciyi tecavüz
ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 14 Şubat'ta yaşandığı öğrenilen olayla ilgili olarak yürütülen
soruşturma sonrasında hakim karşısına çıkartılan A.C.Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27 Şubat 2016’da, Kırıkkale'de bir rehabilitasyon merkezinin servis şoförü Ü.A. (33) öğrenci zihinsel
engelli Ö.I.'ye (17) üç hafta boyunca aynı yere götürüp aracında tecavüz etti. Erkek tutuklandı. (30 Ocak'ta
yaşanan bu olay 27 Şubat'ta basına yansıdı)
28 Şubat 2016’da, Düzce'de imam H.A. 14 yaşındaki bir kız çocuğuna aracında tecavüz etti, video
görüntülerini kaydetti. Olay görüntülerin olduğu belleğin bulunmasıyla ortaya çıktı. Erkek tutuklandı.
28 Şubat 2016’da, Adana'da O.Ç. (62) tanımadığı, zihinsel engelli D.Y.'ye (17) götürdüğü evinde tecavüz
etmeye çalıştı. O.Ç. direnen kadını evinin yakınlarına bırakarak kaçtı. Yüzünde tırnak izleri bulunan erkek
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
2 Mart 2016’da, Adana'da M.A. (77) bir apartmanın asansöründe komşusu 9 yaşındaki kıza cinsel
istismarda bulundu. Tutuklanan erkek hakkında 30 Mart'ta 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılması talebiyle Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
3 Mart 2016’da, Çanakkale'de bir lise müdürü İ.K., iki kız öğrenciyi fiziksel olarak taciz etti. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne yazılan bir dilekçe üzerine Savcılık İ.K. ve iki genç kadının ifadesini aldı. Nöbetçi Sulh Ceza
Hakimliği'ne sevk edilen İ.K., tutuklandı. Kadınlardan birinin şikayetçi olduğu öğrenildi.
4 Mart 2016’da, Kocaeli'nde A.Y. (14) komşusu zihinsel engelli H.N.'ye (8) apartman bodrumunda tecavüz
etti. Yakalanan A.Y. Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. H.N. hastaneye kaldırıldı.
5 Mart 2016’da, İstanbul'da İ.A. (30) karısı G.A.'yı (25) boğazını keserek ağır yaraladı, iki çocukları Elifcan
ve Dilara'yı (5) bıçakla öldürdü. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtıktan sonra intihar etti.
5 Mart 2016’da, Tekirdağ'da bir okulda temizlik işçisi M.H.K. (50) ve okulun bulunduğu mahallede çoban
olan M.D. (37) aynı okulda lise öğrencisi C.D.'ye (15) farklı zamanlarda tecavüz etti. Erkekler çocuğun
çıplak görüntülerini çekti. Erkekler çıkarıldıkları Şarköy Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'çocuğun cinsel
istismarı' suçundan tutuklandı. C.D.'nin geçen yıl H.T. tarafından tecavüze uğradığı ortaya ve tutuklanan
erkeğin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.
6 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, merkezde bulunan Nurgül Gelturan Öğrenci Yurdu'nda kalan Sağlık Meslek
Lisesi öğrencisi Oya Yaşar (17) isimli çocuğun, intihar ettiği ileri sürüldü. Okulun yurdunda arkadaşları
tarafından merdivenlere iple asılı halde bulunan Yaşar’ın cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi morguna
kaldırılırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı. 25 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, intihar eden
Yaşar’ın babasının arkadaşı olan Fettah T. isimli şahıs tarafından şantaj yoluyla cinsel istismara maruz
kaldığı öğrenildi. Bu nedenle intihar eden Yaşar, maruz kaldığı cinsel istismar olayı ile ilgili polise şikayette
bulundu. 3 Kasım 2015 günü öğle saatlerinde Ağrı Devlet Hastanesi'nde staj yaptığı sırada erkek arkadaşı
ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı olan Fettah P.'nin bu anı fotoğrafladığını
belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan tuz imalatı yapan 'Amca' dediği Fettah P.'nin bu fotoğrafı göstererek
"Sevgilin ile konuşmanı çektim" dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı. Genç kız o
günü, 23 Şubat 2016 günü Çocuk Şube Müdürlüğüne verdiği ifadesinde şöyle anlattı: "Beni 04 AB 797
plakalı beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek 'İnsan yeğenini
sevmez mi?' diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü. Elleriyle bacaklarıma dokundu.
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Göğüslerimi elbisemin üzerinden okşadı, açmaya çalıştı. 'Ne yapıyorsun' diyerek engelledim. Kucağına
oturtmaya çalıştı, karşı koydum. Pantolonumu indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve
biraz ileride beni indirdi. Çok korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni
okuldan alır diye korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim."
6 Mart 2016’da, Adana'da bir etüt merkezinde öğretmen F.M. (68) öğrencileri G.Ö. ve başka bir kız
öğrenciyi elle taciz etti, cep telefonlarına sürekli mesaj gönderdi. Taciz olayı öğrencilerin notlarının
düşmesi ve psikolojilerinin değiştiğini gözlemleyen rehber öğretmen tarafından ortaya çıktı. Gözaltına
alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 Mart 2016’da, Aydın'da G.Y. (20) imam nikahlı eski karısı M.Ö.'yü (17) kürtaj yaptırdığı için pompalı
tüfekle vurarak ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek teslim oldu. G.Y. tutuklandı.
7 Mart 2016’da, Adana’nın Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir ortaokulda birden fazla kız
öğrenci okula gitmeyince aileler şüphelendi. Veliler okula giderek durumu yönetime anlatınca yönetim
öğrencilerle rehberlik öğretmeninin konuşmasına karar verildi. 10 kız öğrenci rehber öğretmen ile tek tek
görüştüğünde 61 yaşındaki evli matematik öğretmeni Z.G.'nin kendilerini taciz ettiğini söyledi. Sorgusunun
ardından "Çocuklara cinsel taciz" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen öğretmen Z.G., çıkartıldığı
mahkemece tutuklandı.
8 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu'nda görev yapan F.Ö. adlı öğretmenin
öğrencilere taciz ettiği iddia edildi. Öğrencilerin okul idaresine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan taciz
öğretmen hakkında cumhuriyet savcılığına başvuruldu. Lice Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin
soruşturma başlattı.
9 Mart 2016’da, Antalya'da bir lisede matematik öğretmeni olan C.E. (44) kız öğrencilerini fiziksel olarak
taciz etti. Kadınların üç ay önce okul yönetimine yaptığı şikayet üzerine Antalya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü´nce görevlendirilen müfettişler soruşturma sonunda C.E. hakkında Serik Cumhuriyet
Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından tacize uğradığını öne süren öğrencilerle
okul idaresinden bazı yetkililerin de ifadesine başvuruldu. C.E. tutuklandı.
9 Mart 2016’da, Hakkari'de H.K. boşanmak isteyen ve evden ayrılıp ailesinin yanına yerleşen çocuk gelin
karısı S.K.'yi bulmak için gittiği evde baldızları Şükran Durmaz (20), Hediye Durmaz (18), H.D. (12) ve
kendi kızları A. (5) ve Arjin'e (2) tabancayla ateş etti. Şükran Durmaz, Hediye ve Arjin hayatını
kaybederken H.D. ve A. yaralandı. Erkek cinayetten sonra teslim oldu. H.K.'nin S.K.'yi 14 yaşındayken
kaçırdığı, evlendikten sonra sürekli şiddet uyguladığı, daha önce de evden ayrılan kadının aile bireyleri
tarafından ikna edildiği öğrenildi.
10 Mart 2016’da, Hakkâri'nin Gever (Yüksekova) ilçesine bağlı Xalane (İnanlı) köyündeki kayınpederinin
evini basarak 5 yaşındaki kızı Arjin ve 2 baldızını tarayarak katleden H.K. tutuklandı. Emniyetteki
işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan H.K., "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği Yüksekova Sulh
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan, 8 Mart günü
gerçekleşen olayda ağır yaralanan 2 yaşındaki kızı Avjin'in de tedavisi Yüksekova Devlet Hastanesi yoğun
bakım ünitesinde devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
11 Mart 2016’da, Antep'te lise öğrencisi M.A. sevgili olma teklifini reddettiği için K.N.Ç.'yi ve arkadaşı
F.Ö.'yü buluştukları kafede tabancayla ağır yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek intihar etti.
11 Mart 2016’da, Antalya'da servis şoförü K.Ö. (36) serviste Ş.K. (14), Ü.K. (15) ve D.C.'yi (13) taciz etti.
Ş.K.'nin şikayeti üzerine takibe alınan erkek tutuklandı.
12 Mart 2016’da, Karaman'da Ensar Vakıf evlerinde en az 45 erkek öğrenciye Muharrem B. adlı
öğretmenin tecavüz ettiği iddia edildi. Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi
Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları öne sürülen 9
ve 10 yaşlarında bulunan öğrencilere tecavüz eden öğretmen ise tutuklandı.
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13 Mart 2016’da, İzmir’de anaokulu müdürü anne F.B., 10 yaşındaki oğlu Y.B.’yi ayakkabıyla dövdüğü
gerekçesiyle 3 ay çocuğuna yaklaşmama cezasına çarptırıldı. F.B.’nin okulundaki veliler ise olayı duyunca
bimer’e şikâyet yağdırdığı öğrenildi.
14 Mart 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı evlerde çalışan Muammer B. (54) adlı öğretmenin 10
erkek öğrenciye tecavüz ettiği için tutuklanmasının ardından olayı protesto etmek için İstanbul’da Ensar
Vakfı binasının önünde eylem yapmak isteyen üç kadın polis ekiplerince darp edilerek gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da, Üsküdar’daki İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran Nilgün O. lise 3’üncü sınıf
öğrencisi 16 yaşındaki kızı Ç.N.’nin evli olduğu iddia edilen Mehmet. F. T. ile arkadaşlık yaptığını
belirterek polisten yardım istedi.
15 Mart 2016’da, Trabzon'da görev yapan 25 yıllık polis memuru Veli Çakı sabah saatlerinde Pelitli
mahallesindeki evinde önce eşi, kızı ve oğlunu vurduktan sonra kendisini de vurdu. Veli Çakı ile kızı olay
yerinde hayatını kaybederken, eşi ile oğlu KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
16 Mart 2016’da, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, 18 yaşındaki lise öğrenci Y.B ye, cinsel ilişkiye girdiği
erkek arkadaşı tarafından gizlice çekilen görüntüleriyle şantaj yapılıp, başka erkeklere pazarlandığı
iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
16 Mart 2016’da, İzmir'de U.Ç. (20) sevgilisi Sueda Üçoğlu'nu (17) bir erkekle gördüğü bahanesiyle av
tüfeğiyle öldürdü. Cinayetten sonra kaçmaya çalışan erkek yakalandı.
16 Mart 2016’da, Aydın'da bir ortaokulda hizmetli M.Ş. (51) öğrenciler E.S., N.D., F.K., M.B., A.Ç. ve
F.S.'ye cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerin rehber öğretmenlerine durumu anlatması üzerine okul
yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Erkek tutuklandı.
18 Mart 2016’da, Balıkesir'de Ç.K , E.İ , Ç.K , R.T , M.E ve İ.Ç , lise öğrencisi G.B.’ye (16) tecavüz etti.
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan İ.Ç. ile R.T. tutuklanırken, dört kişi ise tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. (Olay G.B.'nin karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastane hamile olduğunun
anlaşılmasıyla ortaya çıktı, basına erkekler ve G.B.'nı n tanışıklık ilişkisi yansımadı.)
21 Mart 2016’da, Osmaniye’nin Bahçe ilçedeki bir ilkokulda 4.sınıfta eğitim gören 6 kız öğrencinin
davranışlarında faklılık tespit eden velileri, okul idarecilerine başvurdu. Sınıf öğretmeni B.Ö. (53) ile ilgili
inceleme yapan okul yönetimi, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen bu kişiyi polise şikâyet
etti. Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü de açığa alınan B.Ö. hakkında idari soruşturma başlattı.
21 Mart 2016’da, Kocaeli'nin Çayırova 'ya bağlı Yeni Mahalle'de oturan G.K., 3 yaşındaki oğlu A.C.K.'nin
merdivenden düştüğünü söyleyerek Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste görevli doktorlar
çocuğu muayene ederken, vücudundaki morlukları ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze
uğramış olabileceğini şüphesiyle polise haber verdi. Polis, G.K. ile nikahsız yaşadığı M.Ç.'yi gözaltına aldı.
Devlet hastanesinde ilk müdahale yapılan A.C. K., bir özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi
altına alındı.
23 Mart 2016’da, İzmir'de İ.B. (49) evinde alıkoyduğu Suriyeli M.K.'ya (16) tecavüz etti. M.K.'nin şikayet
etmesinden sonra kaçan zanlının daha önce cinsel suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
23 Mart 2016’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 15 gündür kayıp olan minik Beratcan
Karakütük ile ilgili yeni bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler, minik çocuğun cesedini Tuzla'da Tepeören'de
ormanlık alanda buldu. Beratacan'ın cesedi ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
24 Mart 2016’da, Ağrı’da geçen 6 Mart günü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Oya Yaşar’ın kaldığı
pansiyonda eşarbıyla intihar etmesinin altından ’cinsel istismar’ çıktı. Aynı aşiretten ’Amca’ dediği
babasının arkadaşı tarafından staj yaptığı Hastanenin otoparkında tacize uğrayan 17 yaşındaki Oya
Yaşar’ın şikayet etmesine karşın her hangi bir işlem yapılmadığı gerekçesiyle 4 ay sonra intihar ederek
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hayatına son verdiği ileri sürüldü. Genç kızın ölümünün ertesi günü 37 yaşındaki Fettah P. tutuklanarak
ceza evine gönderildi.
24 Mart 2016’da, İstanbul'da bir ilkokulda öğretmen M.C.N. dört kız öğrenciyi odasında elle taciz etti. 25
Şubat'ta gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen erkek hakkında hazırlanan iddianamede 'çocuğun
cinsel istismarı' suçundan 60 yıla kadar hapis cezası istendi.
25 Mart 2016’da, Balıkesir Gönen’de kendi evine götürdüğü 11 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca
tecavüz eden evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki A.T. tutuklandı.
25 Mart 2016’da, korkunç olayın Eskişehir Beylikova'daki 19 Haziran İmam Hatip Ortaokulu'nda geçtiğimiz
10 Mart’ta meydana geldiği öğrenildi. İddiaya göre okul müdürü Ü.D., ders başlamadan önce gürültü
yaptıklarını öne sürdüğü 6’ncı sınıftaki iki öğrenciyi, ceza olsun diye pet su şişesinin üzerine oturtmak
istedi. 2 öğrencinin bağırıp ağlaması üzerine müdür Ü.D., öğrencileri bırakıp sınıftan ayrıldı. Ü.D.’nin 10
gün sonra da aynı sınıftaki 2’si kız 13 öğrenciyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle hortumla sıra dayağından
geçirdiği öne sürüldü. Öğrenci velilerinin şikayeti üzerine müdür Ü.D. Kaymakamlık tarafından dün
görevinden alındı, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
27 Mart 2016’da, Konya'da B.İ. kızı S.İ.'yi (16) sevgilisi olduğu ve eve geç geldiği için bıçaklayarak
yaraladı. S.İ.'yi hastaneye kaldıran ailesi kızlarını sokakta tinercilerin bıçakladığını söylemişti, B.İ.
gözaltına alındı.
28 Mart 2016’da, Denizli'nin Buldan ilçesinde 12-18 yaş arasında çocukların kaldığı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı'na bağlı Musa Çelebioğlu Çocuk Yuvası'nda kalan ismi açıklanmayan bir kız çocuğu,
yuva çalışanlarından Y.Ö.'nün kendisine yönelik cinsel istismarını öğretmenlerine anlattı. Küçük
çocuğunun anlatımları üzerine öğretmenleri durumu hemen savcılığa bildirildi. Harekete geçen savcılığın
talimatı üzerine evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Y.Ö. isimli çalışan Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Cinsel tacize uğradığını belirten küçük çocuğun da ifadesine
başvuran hakim, Y.Ö. tutuklanarak Kocabaş Cezaevi'ne konuldu
29 Mart 2016’da, Adana'da D.K. (60), F.A. (18), N.K. (32) İ.D ve başka bir erkek, S.T.'yi (14) farklı zaman
ve yerlerde taciz etti. S.T. taciz olaylarını durumundan şüphelenerek yanına çağırdığı rehber öğretmenine
anlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde S.T.'nin psikolog eşliğinde alınan ifadesinden sonra 'Çocuğa cinsel
istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen erkekler nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
29 Mart 2016’da, Karaman'da bir lisenin müdür yardımcısı M.Ç. öğrenci Ş.B.'ye cinsel tacizde bulundu.
Suçlamaları reddeden erkeğin “Ergenlik dönemindesin. Senin de cinsel ihtiyaçların olabilir, ihtiyaçlarını
karşılayabilirim” dediği ses kayıtlarında ortaya çıktı. Erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
30 Mart 2016’da, Sivas'ta imam İ.A. (32) kuran kursu öğrencisi E.Y.'ye (14) cinsel istismarda bulundu.
Erkek tutuklandı.
30 Mart 2016’da, Bursa'da bir ortaokulda öğretmen M.G. (35) 14 yaşlarındaki beş kız öğrenciyi cinsel
içerikli fotoğraf ve mesajlar göndererek taciz etti. Erkek öğretmenlikten açığa alınırken, çıkarıldığı
mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
30 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ne bağlı Ben û Sen Mahallesi’nde bulunan Turgut Özal
İlköğretim Okulu’nun arka tarafından yapımı süren karakola beton blok taşıyan vinç aracının okul duvarını
devirmesi sonucu duvarın altında kalan 3 çocuktan Ayaz Özdemir (6) ve Furkan Öner (6) yaşamını yitirdi.
30 Mart 2016’da, Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesinde ikamet eden Sibel Çadırcı (37),
Mahmut Zafer Organ tarafından katledildi. Edinilen bilgilere göre; Korukent sitesinde oturan Çadırcı
ailesinin evine giren Organ, genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Kendisini koruyan Çadırcı, katil zanlısı
Organ'ın 12 yaşındaki kızı S.Ç.'ye yönelmesi üzerine çocuğunu korumaya çalıştı. Bu sırada Çadırcı'nın
kafasına demir çubukla vuran Organ, yere düşen 3 çocuk annesi genç kadını boğarak katletti. Daha sonra
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evden bir miktar ziynet eşyası alan katil zanlısı Organ, haber verilmesi üzerine polis tarafından yakalandı.
Çadırcı'nın cansız bedeni ise otopsi için Urfa ATK’ye kaldırıldı.
31 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ortaokul öğretmeni 37 yaşındaki F.Ö., okulda yaşları 12 ile
14 arasında değişen 6 kız öğrenciyi taciz etti. Şikayet edilen öğretmen gözaltına alındı. Lice Cumhuriyet
Savcılığı öğrencilerin ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
31 Mart 2016’da, Batman’da bulunan bir ilköğretim okulunda görev yapan İ.E. adlı öğretmenin, 11,13 ve
15 yaşlarındaki kız kardeşlerine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı, gözaltına alınan öğretmenin
tutuklandığı öğrenildi.
31 Mart 2016’da, Bodrum'da E.A. (22) dört yıldır tehdit ederek tecavüz ettiği S.T.Ç.'yi (15) başka bir şehre
kaçırmaya çalıştı, çocuk otogarda polise "kaçırılıyorum" diye bağırdı. E.A. gözaltına alındı. E.A.'nın dört yıl
önce arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı S.T.Ç.'ye içeceğine ilaç koyarak bayıltıp tecavüz ettiği, kadının
görüntülerini çektiği ve tehdit ederek birlikte olduğu ifade edildi.
31 Mart 2016’da, İzmir’in Torbalı ilçesinde, 35 yaşındaki bir şahıs, 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel
istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
31 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan E.Y., şu beyanlarda bulundu: “Halamın kocası Hüseyin
Akgül 61 yaşındadır. Toplamda 4 kardeşiz. Babam zihinsel engelli olduğu için vasi olarak eniştem tayin
edilmişti. (13 yıldır) 16 yaşındaki kız kardeşim zihinsel engellidir. Kendisini ifade edemeyecek şekilde
engellidir. Daha önce eniştemin kız kardeşime istismar ile ilgili söylentiler vardı. Ama gözlerimizle
görmediğimiz için herhangi bir girişimde bulunamamıştık. En son 9 Mayıs 2015’te eniştemin evine
gittiğimde dışarıdan baktığımda onları yatakta yarı çıplak görmüştüm. Sonra da kapıyı çaldım. Kendisi
açtı. Nefes nefese tuhaf bir haldeydi. Aynı zaman da fermuarı açık şekilde beni karşıladı. İçeri girdiğimde
kardeşim yatakta telaşlı bir şekilde oturuyordu. Çok şok oldum ve kardeşimi aldım çıktım. Kardeşime
sormaya çalıştım. Ne şekilde zarar verdiğini öğrenmek için canının yanmadığını ama vücuduna
dokunduğunu, elleriyle göğüslerini okşadığını ve öptüğünü anlattı. Aynı gün evine tekrar gittim onunla
konuştum. Derhal üstümüzde olan her türlü sorumluluğu bırakmasını “vasi”likten vazgeçmesini ve bizlerle
görüşmemesini söyledim. Kendisi o an için çok sakin davrandı. Evden ayrıldıktan sonra olayı anneme ve
ağabeyime de anlattım. Zaten annemde şüpheleniyormuş. Eniştem ve halam ayrı yaşıyorlar. Eniştem
diğer halama Emine’nin artık onlarla ilgilenmemi istediğini söyledi. Konuyu getirip paraya dayandırdı.
Halamda ayrıntıları bilmediği için konuyu parasal çıkara dayandırarak bana hakaret etti. Kardeşimin iç
çamaşırında fazlasıyla akıntı vardı. Diyarbakır’da bir avukata danışarak Malatya’ya dönüp bu delillerle
birlikte (iç çamaşırını alarak) jandarmaya gittim. Suç duyurusunda bulundum. Psikolog eşliğinde
kardeşimin ifadesi alındı. Sonra annemde ve ağabeyimde ifade verdi. 10 aydır süren davamız var. 7
Nisan’da tekrar ifade verecekler. 26 Nisan’da da Malatya AĞCM’de duruşmamız olacaktır. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
31 Mart 2016’da derneğe telefonla başvuruda bulunan E.Ö , “Alt komşusunun oğlu S.U’nun, 9 yaşındaki
böbrek hastası kızı C.Y.D'i 4-5 ay önce taciz ettiğini onun da kendisini şikayet ettiğini 07.04.2016’da Kartal
adliyesinde yapılacak duruşmalarının olduğunu söyledi. S.U ‘un annesi (G.U) ve babası (S.U ) tarafından
"oğlumuz tutuklanırsa seni öldürürüz" şeklinde ölümle tehdit edildiğini, bildirdi. S.U daha önce de evini
soyduğunu, belgelerle tespit ettiğini ve bir süre tutuklu kaldığını bildirdi. Taciz meselesinden sonra ailesi
tarafından feci şekilde dövüldüğünü, maddi olanaklarının yetersiz olmasından dolayı evini taşıyamadığını
eşiyle ayrı yaşadığını, eşinin de hasta olduğunu ve bu durumla ilgili tehdit edildiğini bildirdi. Baro
tarafından atanan bir avukatları olduğunu ama avukata ulaşamadığını söyledi. İHD'den yardım istiyor.
Dedi. (İHD İstanbul)
1 Nisan 2016’da, Batman'da bir okulda öğretmen olan İ.E. 11, 13 ve 15 yaşlarındaki üç kız kardeşe cinsel
tacizde bulundu. Gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
1 Nisan 2016’da, Niğde'de öğretmen İ.G. (43) 12 kız öğrenciyi fiziksel olarak taciz etti. İ.G. tutuklandı ve
hakkında idari soruşturma başlatıldı.
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1 Nisan 2016’da, Diyarbakır'da öğretmen F.Ö. (37) yaşları 12 ile 14 arasında değişen altı kız öğrenciyi
taciz etti. Gözaltına alınan erkek öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın soruşturma
kapsamında okulda başka taciz vakalarını araştırdığı belirtilirken, şikayetçi öğrenciler tacizin 3 yıldan beri
devam ettiğini söyledi.
1 Nisan 2016’da, Kocaeli'de öğretmen T.Ö. 10 yaşlarındaki 15 kız öğrenciyi elle taciz etti. Velilerin şikayeti
üzerine hakkında soruşturma başlatılan T.Ö.'nün bir aydır Milli Eğitim Müdürlüğünce gelen taciz şikayeti
üzerine okul müdürü tarafından gözlem altında olduğu belirtildi. T.Ö.'nün sınıfındaki oğlan öğrencileri de
darp ettiği ifade edildi.
1 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Bingöl Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 yaşındaki lise
10'uncu sınıf öğrencisinin muayenesinde defalarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Küçük çocuğu
muayene eden doktorun hastane polisine haber vermesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında
çocuğun yaşadığı mahallede esnaflık yapan ve yaşları 40 ile 60 arasında değişen 7 kişi gözaltına alındı.
Cinsel istismar mağduru çocuk ise rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Savcılıkta
sorguları yapılan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi
mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si 'mağdurun rızası olduğu' gerekçesiyle serbest bırakılırken, evli
ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç. ise 'küçük yaştaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda
bulunmak' suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan G.Ç., yerleştirildiği koğuştaki diğer tutuklu ve
hükümlülerin saldırıda uğradı. Bıçaklı ve jiletli saldırıya uğradığı G.Ç., ağır yaralı olarak gece yarısı Bingöl
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 Nisan 2016’da, Adana'da M.Ç. (28) karısı A.Ç.'yi (26) darp ederek; kardeşi Y.Ç. (29) yurtta kalan
Y.B.K.'ye (15) zorla fuhuş yaptırdı. M.Ç.'nin geçen Ekim ayında A.Ç.'yi zorla fuhuş yaptırmaktan
cezaevine girdiği, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine Şubat ayında serbest bırakıldığı öğrenildi.
Erkekler ve başka bir kadına fuhuş için aracılık eden babaları E.Ç. gözaltına alındı.
3 Nisan 2016’da, Antalya'nın Elmalı ilçesinde zihinsel engelli çocuklara eğitim veren Mavi Özel Eğitim
Kurumu'nda çalışan 65 yaşındaki D.V.'nin, yüzde 21 zihinsel engelli 16 yaşındaki G.Ç. adlı kız çocuğuna
cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Savcılık soruşturmasına konu olan olayda, mağdur G.Ç.
yaşadıklarını anlattı. G.Ç., 22 Mart 2016 tarihinde eğitim aldığı okula normal ders saati haricinde
matematik kursuna gittiğini ve sınıfta öğretmen D.V. ile yalnız kaldıklarında cinsel istismara maruz
kaldığını anlattı. G.Ç, olayın etkisiyle çok korktuğunu ve yaşadıklarını sadece annesine anlatabildiğini de
ifade etti. Gözaltına alınan öğretmen, bilirkişi görüşüne rağmen savcılık tarafından serbest bırakıldı.
4 Nisan 2016’da, Konya'da H.G. (20), kardeşi A.G.'ye (12) evlerinde tecavüz etti. A.G. daha sonra
çalışmak için gittiği Kastamonu’da da teyzesinin kocası H.P. (35) tarafından tecavüze uğradı. A.G.’nin
rehber öğretmenine tecavüzleri anlatması ve öğretmenin suç duyurusunda bulunması üzerine gözaltına
alınan H.G. (20) 23 Mart’ta, H.P. (35) ise 28 Mart'ta tutuklandı. (Geçen yıl yaşanan tecavüz olayı
erkeklerin tutuklanmasıyla basına yansıdı)
4 Nisan 2016’da, Zonguldak'ta Necati Kaymak (47) karısı A.K.'yi (46) ve araya giren erkek çocukları A.
(24) ve G.'yi (14) darp etti. 24 yaşındaki oğlu A.i annesini darp etmesinin ardından babası Necati Kaçmaz'ı
av tüfeğiyle öldürdü.
6 Nisan 2016’da, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 700 liraya karşılığı 16 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye
girerek bunu kameraya kaydeden A.Ö., polis baskınıyla yakalandı. Genç kıza fuhuş yapması için aracılık
yaptığı öne sürülen P.Y. ile şüpheli A.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, şüphelinin yanındaki
bilgisayarda çok sayıda cinsel içerikli görüntü ve fotoğraf bulundu.
6 Nisan 2016’da, Urfa'da C.S., O.H. ve V.S. zihinsel engelli M.H.'ye (15) tecavüz etti. M.H.'nin yakınlarının
şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, İzmir'de bir okulda elektrikçi M.A.Ş. (55), farklı tarihlerde öğrenci iki kız çocuğuna cinsel
istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.
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6 Nisan 2016’da, Kırklareli’nde bir ilköğretim okulunda beden eğitimi öğretmeni A.M.S., 8. sınıf öğrencileri
B.D., E.A., E.S.S. ve C.T.’yi taciz etti. Kızların taciz olayını anlattığı rehber öğretmenin durumu ailelerine
bildirmesi üzerine, velileri erkekten şikayetçi oldu. A.M.S hakkında soruşturma başlatıldı.
6 Nisan 2016’da, Urfa'da M.C. akrabası A.S.'ye (16) tecavüz etti. Korktuğu için erkekten şikayetçi olmayan
A.S. hamile olduğunu öğrenince ailesiyle birlikte erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.C. adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. A.S.' nin erkeğin gözaltına alındığı gün intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
A.S.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
7 Nisan 2016’da, Antep'te bir okulda müdür F.A., yedi kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Gözaltına
alınan erkek tutuklandı.
7 Nisan 2016’da, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde aynı zamanda futbol hakemi de olan
edebiyat öğretmeni A.Y., bir öğrencisini ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Evli ve eşi de aynı okulda öğretmenlik
yapan A.Y., başka üç kız öğrenciye de cinsel içerikli mesajlar attı. Olay, bir kız öğrencinin bir kadın
öğretmenine "Hocam, öğretmen A.Y., son sınıf öğrencisi ile beraber oluyor. Başka kız öğrencilere de
müstehcen mesajlar atıyor. Okul idaresi de biliyor ama bir şey yapmıyor. Ne yapalım?" demesiyle ortaya
çıktı.
7 Nisan 2016’da, Van ili Başkale ilçesindeki bir ortaokulda veli ve bazı öğretmenlerin öğrencilerle sohbeti
sırasında ortaya çıkan olay sonrası İngilizce öğretmeni D.S. açığa alınırken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında D.S. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Çocuğun
görebileceği yerde müstehcenlik' suçlarından hazırlanan iddianame, Van 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilerek iki ayrı suçtan 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede,
şüpheli D.S.'nin öğrencilerin sınıfta olduğu sırada izlettiği filmlerde cinsel içerikli sahnelerin olduğu ve
insanlar ile hayvanlar arasındaki cinsel ilişkiyi açıkça gösterdiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin farklı
zamanlarda bazı kız ve erkek öğrencileri elle taciz ettiği öğrencilerin ifadelerinde yer aldı. Öğretmen D.S.
ise, verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, izlettiği filmlerin cinsel içerikli olmadığını
savundu.
8 Nisan 2016’da, Kocaeli’nde F.B. (29) kuzeni K.A.’ya (16) tecavüz etti. Tecavüz sonucu hamile kalan K.A:
kürtaj oldu, ailesinin şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında K.A. erkekten şikayetçi olmazken,
geçen yıl tanıdığı B.A.’nın tecavüzüne uğradığını, tehdit edildiği için o dönem kimseye söyleyemediğini
belirtti. Savcılık erkeklerin ifadesini aldıktan sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. K.A.’nın ailesi
kızlarının F.B. tarafından kaçırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. K.A.’nın 10 Mart’tan beri
kayıp olduğu öne sürüldü. Olayın basına yansımasından sonra jandarmaya giden K.A. ailesine teslim
edilmeyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı rehabilitasyon merkezine götürüldü (Ekim ayında
yaşanan tecavüz olayı 8 Nisan’da basına yansıdı)
8 Nisan 2016’da, Van’da bir İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan M.S.’nin 4 kız öğrenciye tacizde
bulunduğu ve öğrencilere cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Taciz edilen öğrencilerden biri başka bir
öğretmene; M.S’nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini, daha sonra evine götürerek kendisini
istismar ettiğini ve yine okul içinde, öğretmenler odasına çağırarak yalnız kaldığında defalarca istismara
uğradığını söylemesi üzerine taciz olayı gün yüzüne çıktı.
8 Nisan 2016’da, Karabük’te bir vatandaşın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 183 Sosyal
Destek Hattı’na yaptığı ihbar üzerine kendi öz kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine baba
Bayram Ö. (39) ile anne Güllü Ö. (41) Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince
gözaltına alınırken, zihinsel engelli olan S.L.Ö (10) ve ablası S.Ö (11) ise Çocuk İzleme Merkezi’ne (ÇİM)
getirildi. ÇİM’de psikolog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklar, babalarının hem kendilerine hem de
arkadaşlarına cinsel istismarda bulunduğunu babasından haricinde de Musa D. (69) , M.A. (17) ve Selim
B. (29) ve bir kişinin daha cinsel istismarda bulunduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine harekete geçen
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Musa D. ve Mehmet A. isimli şahsıları gözaltına aldı.
8 Nisan 2016’da, Erzurum’da bir lisede müdür yardımcısı E.T. (35), arkadaşının da kızı olan öğrenci
G.K.’yi telefonuna mesaj göndererek taciz etti. 15- 20 gün boyunca süren bu yazışmalardan rahatsız olan
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G.K. okuldan alınmak istedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.T. yazışmaların cinsel taciz veya
sarkıntılık amacıyla olmadığını öne sürdü, E.T., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
9 Nisan 2016’da, Sivas’ta B.D. (17) komşusunun kızı N.D.’ye (8) tecavüz etti. N.D. annesinin telefonuna
konuşmaları kaydetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
9 Nisan 2016’da, Antalya’da özel bir eğitim merkezinde öğretmen D.V. (65), zihinsel engelli kız öğrencisi
G.Ç.’ye (17) cinsel tacizde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma
tamamlanana kadar öğretmen D.V.'nin açığa alındığı belirtildi. (22 Mart’ta yaşanan bu olay 9 Nisan’da
basına yansıdı)
9 Nisan 2016’da, Muğla’da O.M adlı erkek (58) ve H.K. (46) adlı kadın, kaçırdıkları N.A.’yı (16) zorla fuhuş
yaptırdı. N.A.’nın üç aydır kayıp olarak arandığı ifade edilirken kadın ve erkek tutuklandı.
10 Nisan 2016’da, İstanbul Beyoğlu'nda 6 yaşındaki kuzeni E.N.A.'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen
M.A. (14) sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
11 Nisan 2016’da, İstanbul’da M.A (14) kuzeni E.N.A.’yı (6) tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldürdü.
M.A.’nın yüzde 50 zekâ geriliği olduğu iddia edildi.
12 Nisan 2016’da, Tokat’ta bir okulda öğretmen M.G. (59) iki kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu.
Soruşturma kapsamında açığa alınan erkek 14 kız öğrencinin ifadesinin ardından tutuklandı.
13 Nisan 2016’da, Kırklareli'de bir okulun karşısındaki büfenin sahibi U.D. yaşları 18'den küçük S.K, B.S,
Ö.K. ve B.B'yi alışveriş sırasında fiziksel olarak taciz etti. U.D. sevk edildiği mahkemece "çocuğa yönelik
cinsel istismar" iddiasıyla tutuklandı.
13 Nisan 2016’da, Erzurum'da ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni A.K., 5. sınıf öğrencisi 11 kız ve oğlan
çocuğa cinsel istismarda bulundu. A.K.'nin bir yıldır çocukları taciz ettiği ve kimseye söylememeleri için
tehdit ettiği belirtildi. Erkek tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Amasya'da S.S. (62), aynı evde yaşadığı akrabası Y.S.'yi (16) taciz ve tehdit etti. Y.S.
erkeğin 5 yaşından beri cinsel tacizine uğradığın söyledi. S.S. gözaltına alındı.
14 Nisan 2016’da, İzmir'de M.A. (44), üvey kızı K.'yi (17) elle taciz etti, zorla porno film izlettirmeye çalıştı.
K.'nin yedi yıldır yaşanan taciz olayını anlattığı rehber öğretmeni erkek hakkında suç duyurusunda
bulundu. M.A. tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meslek lise öğrencisi 17 yaşındaki D.C., 4 gün önce
kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Polise başvurup kendisine tecavüz edildiğini öne süren bir
okul arkadaşının, D.C.'nin de bu kişilerin tecavüzüne uğradığını iddia etmesi üzerine gözaltına alınan 3
şüpheliden biri tutuklandı.
15 Nisan 2016’da, Edirne'de T.K. (16) ve R.C. (17) aynı mahallede oturan M.C.'yi (14) kendileriyle cinsel
ilişkiye girmesi için tecavüz etmekle tehdit etti. Kaçan M.C. ve ailesi erkeklerden şikayetçi oldu. Cinsel
taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen T.K. ve R.C. serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016’da, Ankara Akyurt SGK Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olduğu ve imza
yetkisi verilerek personel şefi yapıldığı öğrenilen Ş.D'nin, staj yapan 17 yaşındaki kız öğrenci D.N.Y yi
sözlü ve fiziki taciz ettiği iddia edildi. Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayetin ardından Ş.D'nin
tutuklandığı öğrenildi
15 Nisan 2016’da, İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki M.A'nın üvey kızı K'yı 7 yıldır taciz
ettiği öğrenildi. Olay K'nın rehber öğretmenine, "Babam M.A. beni ilkokul 5. sınıftan beri taciz ediyor, bana
zorla porno film izlettiriyor" demesiyle ortaya çıkt. Gözaltına alınan M.A. tutuklanarak cezaevine
gönderilmiş.
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16 Nisan 2016’da, İstanbul'da bir okulda temizlik işçisi K.E., 13 yaşındaki öğrenci kızı fiziksel olarak ve
sözle taciz etti, tacizi kimseye anlatmaması için öldürmekle tehdit etti. Aile savcılığa verdiği dilekçede 1015 öğrencinin daha taciz edildiğini ifade etti. K.E. hakkında idari soruşturma başlatılırken savcılık erkeğin
adliyeye getirilmesini talep etti. K.E. aranıyor.
18 Nisan 2016’da, Adana'da A.K. (19) sosyal medyadan tanıştığı A.Ş.'ye (17) fotoğraflarını yayınlamakla
tehdit ederek tecavüz etti. A.Ş.'nin şikayetçi olduğu erkek yakalandı.
19 Nisan 2016’da, Antep'te bir okulda kantin işletmecisi F.A. (55) 18 yaşından küçük üç öğrenci kızı taciz
etti. Üç kızın şikayeti üzerine açılan soruşturmadan sonra yedi öğrenci kız daha erkekten şikayetçi oldu.
F.A. tutuklandı.
20 Nisan 2016’da, Ankara'da imam hatip lisesinde öğretmen S.I. öğrenci Z.G.'yi (14)kahvaltı etme
bahanesiyle götürdüğü evinde tecavüz etti. Erkek tutuklandı.
20 Nisan 2016’da, Bursa Yıldırım Değirmenönü Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan İmam Hatip
Ortaokulu’nda, 5. sınıf öğrencisi H.İ.A.’yı (11) aynı sınıftaki bir başka arkadaşıyla kavga ederken güvenlik
kameralarından izleyen Müdür Yardımcısı Y.Ç. (42), H.İ.A.’yı odasına çağırdığı ve darp ettiği öğrenildi.
İddiaya göre, müdür yardımcısı Y.Ç., önce Tokat, ardından da tekme atarak öğrenciyi darp etti. Ders arası
tuvalete gittiğinde idrarından kan geldiğini fark eden öğrenci, Y.Ç. tarafından evine gönderildi. Annesi
Şenay Adanur tarafından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne götürülen H.İ.A., iç kanama ihtimaline karşı
müşahede altına alındı. 2 gün hastanede yatan oğulları için darp raporu alan aile müdür yardımcısından
şikayetçi oldu.
20 Nisan 2016’da, Yalova'da bir lisede müdür yardımcısı Y.Y., yaşları 18'den küçük öğrenciler M.K, D.A.
ve D.K.'yi fiziksel olarak taciz etti. Kızların şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
21 Nisan 2016’da, Bursa'da bir ilköğretim okulunda din bilgisi öğretmeni M.Y. 4. sınıf öğrencisi olan 10 kız
ve oğlan çocuğunu elle taciz etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erkek hakkında soruşturma
başlatıldı. Okul müdürü M.Y.’nin henüz okuldan uzaklaştırılmadığını, soruşturmanın beklendiğini söyledi.
22 Nisan 2016’da, Eskişehir'de bir ilköğretim okulunda öğretmen T.M., 4. sınıf öğrencisi olan iki kız
öğrenciye sınıfta kimse yokken cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerin velileri şikayetçi oldu. Sorgulamasının
ardından adliyeye sevk edilen T.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. T.M'nin geçen yıl da öğrencisi
bir kızı taciz ettiği iddiasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma açıldığı, ancak suçsuz
bulunduğu belirtildi.
22 Nisan 2016’da, Bartın'da Ö.D. (45), üvey kızı 15 yaşındaki A.G.'yi taciz etti. A.G.'nin şikayeti üzerine
gözaltına alınan erkek tutuklandı.
22 Nisan 2016’da, İstanbul'da 30 yaşlarında bir erkek, girdiği bir okulda 8 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz
etti. Kızın ailesi okulun olayın üstünü örtmeye çalıştığını öne sürerken, savcılık olayla ilgili soruşturma
başlattı.
23 Nisan 2016’da, Antalya'da Z.E. (34), bir ortaokul binası çevresinde yaşı 18'den küçük öğrenci kızı taciz
etti. Gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tarafından tutuklandı.
24 Nisan 2016’da, İzmir'de bir lisede beden eğitimi öğretmeni N.A. (61) derste A.K.'yi (15) elle taciz etti.
A.K.'nin şikayetinden sonra aynı okuldan başka bir öğrenci de erkekten şikayetçi oldu. N.A. tutuklandı.
25 Nisan 2016’da, Uşak'ta imam hatip lisesinde öğretmen R.C., 15 öğrenci kız çocuğunu fiziksel olarak ve
cep telefonlarına mesaj göndererek taciz etti. Hakkında soruşturma başlatılan R.C. geçici
görevlendirmeyle başka bir okula atandı.
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26 Nisan 2016’da, Çorum'da imam S.A. (48) bir yarışma için çalıştırdığı 13 yaşındaki iki kız çocuğuna
evinde tecavüz etti. Ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
26 Nisan 2016’da, Adana'da bir ortaokulda öğretmen Z.G. (61), 11 ve 12 yaşlarındaki 10 kız öğrenciyi
taciz etti. Tutuklanan Z.G. hakkında 220 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
26 Nisan 2016’da, Düzce'de bir okulun yanındaki marketin sahibi H.A. (48) yaşları 12-14 yaşlarında olan
sekiz öğrenci kız çocuğunu elle taciz etti. Çocukların olayı anlattıkları ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına
alınan erkek tutuklandı.
27 Nisan 2016’da, Muğla'da bir okulda öğrenci olan erkek, O.K.'yi (14) elle taciz etti. Tacizci erkeğe karşı
koyan O.K. erkeğe vurduğu için okul idarisi tarafından çağırıldı. O.K. ailesi ve okul yönetiminin de
bulunduğu sırada müdürün odasının penceresini açarak atladı ve ağır yaralandı. Olayın ardından
başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. O.K.'nin
avukatı taciz olayına tanık öğrencilerin okul idaresi tarafından düşük not ve disiplinle tehdit edildiğini
söyledi.
28 Nisan 2016’da, İstanbul'da bir kolejde öğretmen olan O.Ç., otel odasına çağırdığı Z.K.'yi (12) elle taciz
etti. O.Ç.'nin Kayseri'de bir okulda öğretmen olduğu gezi amacıyla İstanbul'a okulla birlikte geldiği
öğrenildi. Kayseri 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan O.Ç., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan
tutuklandı.
29 Nisan 2016’da, Diyarbakır'da lise müdürü A.S., odasına çağırdığı bir kız öğrenciyi taciz etti, bu esnada
odaya giren ve olaya tepki gösteren kadın öğretmeni tabancayla tehdit etti. Kadının şikayeti üzerine okul
öğrencileri A.Ç., A.G., B.G. ve F.Ö.'yü taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.S. tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı. Savcılıkta ifade veren öğrenciler erkeğin kendilerini tehdit ettiği için daha önce
şikayetçi olmadıklarını belirtti.
29 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda okuyan 13
yaşındaki kız öğrenci, okulun müdür yardımcısı İsmail Hakkı Sanlı tarafından cinsel saldırıya uğradı.
Cinsel saldırıya uğrayan öğrencinin olayı öğretmenine anlatması sonucu, 3 gün sonra açığa çıkan olay
hakkında okul yönetimi Sanlı hakkında tutanak tuttu. Saldırıya uğrayan öğrenci ise Rehberlik Araştırma
Merkezine (RAM) götürüldü. RAM'ın çocuğun saldırıya uğradığına yönelik verdiği kanaat raporundan
sonra Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) kız öğrenciyi gözlem altına aldı. Olayın duyulmasından sonra rapor
alıp izine çıkan Sanlı, önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.
30 Nisan 2016’da, Aydın’da bir lisede müdür yardımcısı O.Ş., öğrenci N.A.'yı (15) çağırdığı odasına sözlü
taciz etti. N.A. cinsel içerikli konuşmaları kaydederek ailesiyle birlikte erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına
alınan O.Ş. adli kontrolle serbest bırakılırken, görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma
başlatıldığı ifade edildi.
30 Nisan 2016’da, Trabzon'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde memur S.H. (35), yaşları 10 ile
15 arasındaki altı kız çocuğunu fiziksel olarak ve sözlü taciz etti. Çocuklardan bazılarının taciz olayını
ailelerine anlatması üzerine aileleri S.H.’den şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
30 Nisan 2016’da, Eskişehir'de bir lisede öğretmen N.U., odasına iki öğrenci kızı taciz etti. Öğrenci ve
velilerin şikayeti sonrasında gözaltına alına N.U. tutuklandı.
30 Nisan 2016’da, Eskişehir'de bir sınıf öğretmeni, bir kız öğrencisini taciz etti. Erkek tutuklandı.
30 Nisan 2016’da, Eskişehir'de okul servisi şoförü, iki öğrenci kızı taciz etti. Mahkemeye çıkarılan erkek
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesinde 14 yaşındaki Ü. İsimli çocuğun, son bir yıldır en az 10 kişinin
cinsel istismarına maruz kaldığı, 2016 Nisan ayında ortaya çıktı. Olay, Piri Reis Ortaokulu'nda okuyan
çocuğun sınıfta ağlaması üzerine öğretmenlerinin yaptığı görüşmeyle öğrenildi. İstismara uğrayan
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çocuğun, başından geçenleri anlatması üzerine öğretmenler durumu hem emniyete hem de ailesine
bildirdi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun, cinsel istismarda bulunanların isimlerini vermesi üzerine
tamamı aynı mahalleden, 3'ü çocuk, 6 kişi gözaltına alındı. İstismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına
alınan R.A. isimli çocuk savcılık ifadesinde arkadaşlarının apartmanın bodrum katında Ü'ye cinsel
istismarda bulunduğunu, bunu videoya çektiğini ve Ü'yü tehdit ettiğini anlattı. Savcılık ifadelerinin ardından
mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan çocuğun ise, ailesinden
alınarak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
1 Mayıs 2016’da, Aydın'da S.D. 16 yaşındaki karısı Ö.Ç.'yi bıçakla yaraladı. Erkek olaydan sonra kaçtı.
1 Mayıs 2016’da, Şanlıurfa'da Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Parkı'nda oyun oynayan 3
yaşındaki erkek çocuğu 17 yaşındaki Ö.K.'nin fiziksel tacizine uğradı. İddiaya göre, küçük çocuğu kuytu bir
köşeye götürüp elle taciz edip tecavüz etmeye çalışan şahıs, vatandaşlar tarafından son anda fark edildi.
Kovalamaca sonucu yakalanan Ö.K.'nin vatandaşların "Neden yaptın?" sorusuna "Zevk için" diye cevap
verdiği iddia edildi.
5 Mayıs 2016’da, Bingöl'de bakkal İ.A,. yakınlarındaki okulda öğrenci olan F.T.'ye (14) aracıyla götürdüğü
ormanlık alanda tecavüz etti. F.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin akrabaları
iki kez F.T.'ye okulda şikayetini geri alması üzerine işkence etti, okul yönetimi olayı örtbas etti. İ.A.
hakkında Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
5 Mayıs 2016’da, Antalya'da müdür yardımcısı A.H., engelli T.S.'yi (15) odasında elle ve öperek taciz etti.
Bir kadın öğretmenin şüphelenmesi üzerine hakkında şikayetçi olunan A.H. açığa alındı. Aynı okulda
temizlik işçisi olan S.S. geçen yıl erkeğin kendisine okulda defalarca tecavüz ettiğini ifade etti, kendisine
inanılmayacağını düşündüğü için daha önce şikayetçi olmayan kadın erkekten şikayetçi oldu. 9 Nisan
2015'te A.H. hakkında şikayetçi olunmasına rağmen okul müdürünün suç oluşmadığına kanaat getirerek
dosyayı adli makamlara iletmediği öğrenildi. (Geçen yıl yaşanan bu olay 5 Mayıs'ta basına yansıdı)
8 Mayıs 2016’da, Samsun'da K.Y. (19) kuzeni D.Y.'ye (12) evde tecavüz etti. D.Y. 8 Mayıs'ta evde bayıldı,
götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti, yapılan ön otopside cinsel saldırı bulgularına rastlandı,
soruşturma sonucu K.Y. tutuklandı. K.Y.'nin D.Y.'ye bir yıldır tecavüz ettiği ifade edilirken D.Y.'nin kesin
ölüm sebebi henüz belirlenemedi.
11 Mayıs 2016’da, Afyon'un Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, İstiklal İlkokulu'nda temizlik
işçisi olarak işe başlayan Selçuk Y. (22), çocuk parkında oynayan öğrencilerden 7 yaşandaki N.I.'ya cinsel
istismarda bulundu. Çocuğun yaşanan durumu ailesine anlatması ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına
alınan Selçuk Y.'nin olayı itiraf ettiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Selçuk Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’da bir ilkokulda görevli Ahmet D. isimli öğretmen, 5-6 yaşlarındaki 22
öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alındı. Daha önce de öğrencilerine istismarda
bulunduğu için görevden uzaklaştırıldığı, ancak hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilen öğretmenin,
bir cemaate ait öğrenci yurdunda kaldığı bilgisine ulaşıldı.
11 Mayıs 2016’da, Rize’de 14 yaşında öğrenci üç erkek, sınıf arkadaşları kız çocuğuna tehditle
götürdükleri evde tecavüz etti, görüntüleri kaydetti. Erkekler görüntülerle kıza para getirmesi için şantaj
yaptı. Olayı öğrenen rehber öğretmenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda erkekler
tutuklandı.
12 Mayıs 2016’da, Afyon'da bir okulda temizlik işçisi S.Y. (22), işitme ve konuşma engelli öğrenci 7
yaşındaki N.'ye okulda tecavüz etti. N.'nin olayı ailesine söylemesi üzerine gözaltına alınan erkek
tutuklandı.
Van ili Edremit ilçesinde, bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilkokulda 47 yaşındaki sınıf öğretmeni
Halidun G.'nin, 11 yaşındaki A. E. ile B. K. isimli iki kız çocuğuna bir yıl boyunca cinsel istismarda
bulunduğu, 12 Mayıs 2016 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerle ortaya çıktı. 2015 yılının Ocak
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ayında başlayan istismar, bir yıl boyunca devam etti. Aynı zamanda sınıf öğretmeni olduğu mağdur
çocuklara bir yıl boyunca özel ders veren Halidun G.'nin, iki çocuğa derslikte yalnız kaldığı zamanlarla
birçok kez cinsel istismarda bulundu. İstismara uğrayan çocukların geçtiğimiz Aralık ayında ailelerine
anlatması üzerine ortaya çıkan olayın ardından aileler, Wan Savcılığı'na Halidun G. Hakkında suç
duyurusunda bulundu. 20 Aralık'ta hakkında Van 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açılan Halidun G.
tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da, İstanbul'da Esma S. (16) sevgilisi A.K.'nin (18) evinde ölü bulundu. A.K. polisi arayarak
kadının uyuşturucu kullandıktan sonra öldüğünü iddia etti. E.S. geçen yıl abisinden şiddet gördüğü için
yetiştirme yurduna yerleştirilmişti. 10 gün önce yurttan ayrılan ve hakkında kayıp ihbarı yapılan E.S.'nin
ölüm nedeni henüz belirlenmedi. A.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
13 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’da bir ilkokulda öğretmen A.D. (25), 8-9 yaşlarındaki dört kız öğrenci taciz
etti. Erkek tutuklandı
14 Mayıs 2016’da, Aydın'da M.K. (16), 10 yaşındaki kız çocuğuna evde cinsel istismarda bulundu. Ailenin
şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
14 Mayıs 2016’da, Trabzon'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli S.H. (35) yaşları 10 ile
15 arasında değişen 6 kız çocuğuna farklı gün ve yerlerde elle ve sözlü cinsel tacizde bulundu. S.H.
ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
16 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde, Kaynartepe Mahallesi 202 Sokak'ta
bulunan bir internet kafede, işyeri sahibi R.Ç. isimli şahsın, saat 09.00 sıralarında sokaktan geçen 5
yaşındaki kız çocuğu A.'yı dükkana alarak, cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuğun başından
geçenleri babasına anlatmasıyla birlikte, mahalle sakinleri sözkonusu internet kafeyi bastı. Mahalle
sakinlerinin öfkesinin hedefindeki işyeri sahibi R.Ç., dükkana çağırdığı çocukları M.Ç. ve Z.Ç. ile birlikte
kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine ellerindeki bıçaklarla saldırdı. Yaşanan olaya polis el koydu.
Olay yerine gelen polisler, tacizle suçlanan R.Ç.'yi gözaltına aldı. İstismara uğradığı belirtilen çocuk ise
hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.
17 Mayıs 2016’da, Diyarbakır'da öğretmen Z.Ö., 18 yaşından küçük kız öğrencisini taciz etti. Şikayet
üzerine gözaltına alınan Z.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakkında soruşturma başlatıldı. Z.Ö.
hakkında daha önce görev yaptığı lisede de cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldığı
ifade edildi.
19 Mayıs 2016’da, Antep'te Suriyeli kadın K.H. ve arkadaşı erkekler M.A., H.R., M.H. K.H.'nin kocası
İ.E.A.'nın diğer karısı Ghada Shekhousi (49) ve oğlu Muhammed Nour'u (11) bıçakla boğazlarını keserek
öldürdü. Zanlılar tutuklanırken K.H. cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söyledi.
19 Mayıs 2016’da, Bursa’da S.Ö., tanımadığı 7 yaşındaki kızı sonra da yan apartmandaki başka bir kız
çocuğunu cinsel organını göstererek taciz etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine erkek gözaltına alındı.
S.Ö.'nün küçük yaşta taciz etmek suçundan 7 yıl cezaevinde yattıktan sonra bir süre önce tahliye edildiği
ifade edildi.
25 Mayıs 2016’da, Siirt'te S.İ. (20) kız kardeşi S.İ.'ye (15) evde tecavüz etti. S.İ. rahatsızlandığı için
kaldırıldığı hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. Bebeğin çöpte bulunması üzerine başlatılan soruşturma
kapsamında tecavüz olayı ortaya çıktı, gözaltına alınan erkek tutuklandı.
25 Mayıs 2016’da, Samsun'da C.Y. (50) üvey kızı K.Y.'yi (16) evde taciz etti. K.Y.'nin şikayeti üzerine
gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Erkeğin K.Y.'yi beş yıldır taciz
ettiği ifade edildi.
26 Mayıs 2016’da, Muğla'da Ö.Ö. (23), K.T. (22) ve M.Y.'ye 11 yaşındaki zihinsel engelli F.G.'yi bir
sokakta yapılan düğünden götürdüğü evlerinde cinsel istismarda bulundu. Erkekler çocuğun cinsel
istismarı suçundan tutuklandı.
351

28 Mayıs 2016’da, Samsun'da İ.V. (47) aynı apartmanda oturduğu üç akrabasını taciz etti. Akrabası E.A.
(26) ve onun 7 yaşındaki kızı E.A.'yı elle taciz eden İ.V., akrabası S.C.A.'yı (14) ise sözle taciz etti. Bir
yıldır tacizlerine devam eden erkek E.A.'nın şikayeti üzerine tutuklandı.
29 Mayıs 2016’da, Samsun'da S.G. (22), arkadaşları N.G. (23) ve Y.E. (21) ile birlikte sevgilisi Y.G.'yi (17)
uyuşturucu madde içirip taciz etti. Hakkında kayıp ihbarı yapıldıktan bir gün sonra bulunan Y.G.
erkeklerden şikayetçi oldu. Erkekler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
29 Mayıs 2016’da, Antalya'da taksi şoförü M.B. (30) aracına müşteri olarak binen yaşı 15'den küçük kızı
elle taciz etti. Kızın tacizi bildirdiği okul yönetimi savcılığa başvurdu. Yakalanan erkek cinsel istismar
suçundan tutuklandı.
Antep’in Nizip ilçesinde, AFAD mülteci kampında bulunan 30 çocuk, kampta temizlik işçisi olarak çalışan
E.E. isimli şahıs tarafından 1,5-2-3 ile 5 TL para karşılığında cinsel istismara maruz kaldı. 11 Mayıs 2016
tarihinde ortaya çıkan cinsel istismar olayının, 2015 Eylül ayında tespit edildiği ve 3 ay boyunca sürdüğü
öğrenildi. İstismarcı şahıs Eylül ayında tutuklanırken, AFAD yetkilileri yaptıkları açıklamada olayı
doğruladı.
30 Mayıs 2016’da, Antalya'da servis şoförü E.A.U. öğrenci S.A.'yı (9) serviste taciz etti. S.A.'nın olayı eve
geç gelmesinden şüphelen annesine anlatması üzerine aile erkekten şikayetçi oldu. E.A.U. tutuklandı.
1 Haziran 2016’da, Adana'da C.A. (25), 4 yaşındaki kızı İ.A.'yı darp ettikten sonra çöp aracının sıkıştırma
bölümüne atıp öldürmeye teşebbüs etti. Temizlik işçisi erkeklerin engel olduğu C.A.’ya denetimli serbestlik
verildi. Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan erkek tutuklandı.
2 Haziran 2016’da, Samsun’da A.T.Y. (19) ve arkadaşları A.Ö. (25), A.D. (13), K.E. (25) adlı erkekler,
A.T.Y.’nin sevgilisi K.Ö.’ye (17) gittikleri evde tecavüz etti. Hakkında kayıp ihbarı yapılan K.E. bir cami
bahçesinde bulundu. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkeklerden A.Ö. ve K.E.’ye adli kontrol
verilirken diğerleri serbest bırakıldı.
3 Haziran 2016’da, Antalya’da N.U. arkadaşının kardeşi C.G.’ye (16) ormanlık alanda tecavüz etti, çıplak
görüntülerini kaydetti. N.U.’nun tecavüz olayını anlattığı erkek arkadaşları R.U. (24), E.U. (19), E.Ö.,
K.N.K. (19), M.T. (22), N.A. (17), İ.A. (96), S.K. (16), H.K. (18) ve I.B. (20) Ocak 2016 tarihinden 31 Mayıs
2016’ya kadar C.G.’ye farklı zamanlarda tehditle tecavüz etti. Gözaltına alınan dokuz erkekten E.U.(19)
tutuklanırken, Ö.E. ve İ.B. aranıyor. (Olay 29 Mayıs’ta evden kaçan ve 31 Mayıs’ta bir parkta bulunan
C.G.’nin ifadesi üzerine basına yansıdı.)
3 Haziran 2016’da, İzmir’de bir lisede beden öğretmeni olan H.C.Ö., 20’den fazla kız öğrenciyi elle taciz
etti. Tacizlerin dört aydır sürdüğü ve okul idaresinin taciz olayını saklamaya çalıştığı öne sürüldü.
Kadınların şikayeti üzerine erkek hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Erkek öğretmen açığa alındı.
4 Haziran 2016’da, Bilecik’te öğretmen H.A. (60) 6. Sınıfta okuyan öğrencisine cinsel istismarda bulundu.
Erkek tutuklandı.
8 Haziran 2016’da, Manisa'da bir kafenin sahibi Ö.K.G: (48) kafeye gelen 16 yaşındaki genç kadını taciz
etti. Gözaltına alınan ve elektronik cihazlarına el konan Ö.K.G (48) çıkarıldığı mahkemece yaşı küçük
çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklandı.
8 Haziran 2016’da, Adana'da bir okul müdürü, 13 kız öğrenciyi taciz etti. Erkek tutuklandı.
9 Haziran 2016’da, Mersin’de M.B. (35) karısı Sultan Bayram (30), çocukları Mehmet Ali (5) ve Zeynep
Bayram’ı (3) tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.
9 Haziran 2016’da, Denizli’de A.A. (23) ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.K.’ye (17) ormanlık alana götürdüğü
minibüsünde kelepçeyle tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
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Ağrı ilinde bulunan Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi’nde, K.Ş. isimli öğretmen hakkında, 3 öğrenciye cinsel
istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı. 10 Haziran
2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, cinsel saldırı ile ilgili olarak önce rehberlik öğretmeni sonra da
emniyete başvuran öğrenciler, psikolog ve avukat eşliğinde savcılığa ifade verdi. Öğrenciler ifadelerinde
farklı tarihlerdeki ders ve ders aralarında nasıl cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı. 21.04.2016 tarihli
savcılık ifade tutanağında öğrencilere ait, K.Ş.'nin feminizm konulu bir derste "Feminizm fahişeliktir.
Feminizm uygulamaları o... gibi uygun olmayan sonuçlar doğuruyor" ifadeler yer aldı.
12 Haziran 2016’da, Aydın'da müdür yardımcısı Y.Y. (60) kız öğrencileri elle ve öperek taciz etti. Erkek
tutuklandı.
13 Haziran 2016’da, Manisa'da M.Ç. (22) tanımadığı F.Ç.'yi (15) silah tehdidiyle götürdüğü bağ evinde
tecavüz etti. Kaçan F.Ç. erkekten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve dört soygun suçundan aranan erkek
tutuklandı.
17 Haziran 2016’da, Manisa'da F.Y. (19) sevgilisi Cansel Bağlı'yı (17) başka erkeklerle mesajlaştığı
bahanesiyle bıçaklayarak öldürdü, cesedini bir dereye attı. Cinayetten sonra kaçan F.Y. 29 Haziran'da
intihar etmeye çalışırken yakalandı.
18 Haziran 2016’da, Manisa'nın Demirci ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınmayan 17 yaşındaki
Cansel Bağlı katledilmiş halde bulundu. Hüdük Mahallesi'nde yoldan geçen yurttaşlar, dere kenarında
hareketsiz yatan birini görmesi sonucu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı
inceleme sonucunda Bağlı'nın katledildiğini belirlendi. Yapılan araştırmada katledilen çocuğun,
kendisinden 3 gündür haber alınamayan Cansel Bağlı olduğu tespit edildi. Bağlı’nın katilinin sevgilisi
olduğu öğrenildi.
18 Haziran 2016’da, Sakarya'da D.S. (16), Ç.K. (23), A.N. (18), C.K. (18), Ş.U. (20) ve H.İ.P. (19) çıplak
görüntülerini çektikleri B.G.'ye (18) iki yıl boyunca şantajla tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine yapılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan erkekler çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile
kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildi, iki erkek tutuklandı.
18 Haziran 2016’da, İstanbul'da R.E. (40) sosyal medya hesabı üzerinden 12 yaşındaki kızı cinsel içerikli
mesajlar atarak taciz etti. Erkeğin sosyal medya hesabında kendisini 25 yaşında gösterdiği ifade edildi.
R.E. gözaltına alındı.
20 Haziran 2016’da, Uşak’ta bir lisenin kurucusu olan Y.Ç. iki kız öğrenciyi taciz etti. Erkek hakkında
soruşturma başlatıldı.
21 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesin’de 14 yaşındaki M.E’nin kuzeni V.E. tarafından uğradığı
cinsel saldırı 5 yıl sonra okul arkadaşlarına anlatmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli serbest
bırakıldı.
22 Haziran 2016’da, Samsun’da ilköğretim okulu öğretmeni M.Ö., 5. Sınıf öğrencisi bir kızı taciz etti.
Gözaltına alınan erkek hakkında soruşturma başlatıldı.
23 Haziran 2016’da, Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, Ankara’da gerçekleştirdiği “Çocuk İstismarına İlişkin
Veli Farkındalık Anket” sonuçlarını açıkladı. 6 ayrı ilçede bulanan 47 okulda, 100 öğrenci velisi ile
gerçekleştiren anket sonuçlarına göre, son 3 ayda 113 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Anket
sonuçlarında, velilerin yüzde 43’ü çocuk istismarına dair bir bilgilendirme içinde olmadığını söyledi.
Ankette, velilerin yüzde 56’sı çocuklarıyla cinsel gelişimlerine dair konuşmadıkları aktarılırken, velilerin
yüzde 20'sinin ise çocuk istismarı durumu yaşanması halinde nereye başvuracağını bilmediği ortaya çıktı.
23 Haziran 2016’da, Urfa’nın Suruç ilçesinde sabahın erken saatlerinde polislerce yapılan ev
baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı. Polisler, Cumhuriyet mahallesindeki evlerinde Nebiha Aslantekin ve
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Osman Kiliç'ı, Sarayaltı mahallesindeki evinde de Mayde Kurtekin'i gözaltına aldı. Polis baskın yaptığı
evlerden birinde 13 yaşındaki Nurten Aslantekin'in kafasına silah dayadığı öğrenildi.
24 Haziran 2016’da, Kastamonu’da E.B. (23) tanımadığı E.C.’yi (11) sokakta elle taciz etti. E.B. tutuklandı.
25 Haziran 2016’da, Yalova'da E.A. (21) kuzeni Gicem Ekinci'yi (12) evde tecavüz ettikten sonra
bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
26 Haziran 2016’da, Ankara Konur Sokak'ta bulunan MADO Pastanesi'nde çalışan bir kişi, mendil satan
Suriyeli bir çocuğu darp ederek burnunu kanattı.
27 Haziran 2016’da, Sosyal medyada kendisini İ.P. (18) olarak tanıtan H.D. (27) 10 yaşındaki kız
çocuğunu cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz etti. Erkek kızın annesi tarafından sosyal medyada
teşhir edildi. Kadının teşhiri üzerine gözaltına alınan H.D. tutuklandı.
28 Haziran 2016’da, Aydın'da M.D. yaşı 18 yaşından küçük İ.N.K.'ya tecavüz etti. Bir yıldır İ.N.K.'ya cinsel
istismarda bulunduğu öne sürülen erkek tutuklandı.
7 Temmuz 2016’da, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı 3 Ocak Mahallesi'nde bulunan Orma İş Hanı'nın ikinci
katında yaşayan Suriye uyruklu Betül Magrumi (25) ile 2 yaşındaki kızı Meryem Magrumi ölü olarak
bulundu. Magrumi'nin 3 gün boyunca işe gitmemesi üzerine çalıştığı işyerinin sahibi Betül Magrumi'ye
telefonla ulaşmaya çalıştı. Ancak Magrumi'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine evine giden işyeri
sahibi, kapıyı kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. Kapıyı açarak eve giren polisler Magrumi ve
kızının cansız bedeni ile karşılaştı. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen anne ve kızın cenazeleri otopsi
yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis katil zanlısı olarak ise Betül
Magrumi'nin şizofreni hastası olduğu belirtilen eşine ulaşmaya çalışıyor.
2 Temmuz 2016’da, Erzurum’da E.E. 18 yaşından küçük kız kardeşi A.E.'yi sosyal medya hesabı olduğu
için oklava ile darp etti. Olaydan sonra evden kaçan A.E. polis tarafından bulundu, erkekten şikayetçi
olmadı.
3 Temmuz 2016’da, Afyon’da bir erkek şehirlerarası otobüste seyir halindeyken 12 yaşındaki bir kız
çocuğunu taciz etti. Araçta bulunan yolcular tacizci erkeği darp etti, çağrılan polis olay yerine gelene kadar
erkek araçta uyudu. Erkek "Evet yaptım, kabul ediyorum. Uykuluydum" dedi.
5 Temmuz 2016’da, Kocaeli'nde M.A. alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu H.Ç.’nin karısı Yıldız
Çakır’ı (49) pompalı tüfekle öldürdü, Levent Çakır’ı (19) ve evde bulunan 4 yaşındaki çocuğu yaraladı.
Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı.
6 Temmuz 2016’da, Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde İddiaya göre ağabeyi M.B.,
daha önceden aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi M.B.’nin evine
bayramlaşmaya gitti. Burada bir kez daha miras paylaşımı nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbedenin zardından M.B. ziyaretine gittiği ağabeyinin evinde av tüfeği ile dehşet saçtı. M.B.’nin
silahından çıkan saçmaların isabet ettiği ağabeyi M.B. ile yengesi ve 3 yeğeni yaşamını yitirdi. Ağabeyinin
evinde katliam yapan M.B. daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.
7 Temmuz 2016’da, Antalya’da bir erkek (26) M.Y.’yi (12) köpek gezdirmek için gittiği parkta taciz etti, kız
çocuğunu evine kadar takip etti. Mahalledeki erkekler tarafından darp edilen erkek gözaltına alındı.
7 Temmuz 2016’da, Giresun'da S.Ş. eski karısı Fatma Baloğlu’nu tabancayla öldürdü, oğlu B.Ş.’yi ağır
yaraladı. Erkek cinayetten sonra kaçtı.
9 Temmuz 2016’da, Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde oturan bir kadının, 8 Temmuz
günü saat 21.30’da, zihinsel engelli kızı 17 yaşındaki E.D.’nin tecavüze uğradığı iddiasıyla 155 polis ihbar
hattını aradığı öğrenildi. Mahalleye gelen polis, E.D. ve annesini ekip otosuyla Çarşı Polis Merkezi’ne
götürdü. Ardından anne ve kızı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirildi. Polis, psikolog ve
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nöbetçi avukat eşliğinde E.D. ile görüştü. Yapılan görüşmede E.D.’nin, "Facebook’ta bir süre önce H.H.
isimli bir erkek arkadaşla tanıştım. İnternette sürekli sohbet ediyorduk. Facebook’ta dışarı gelmem için
sürekli ısrar etti. Hatırlayamadığım bir yerde buluştuk. Vücudumun çeşitli yerlerini elledi ve öptü" dediği
öğrenildi.
11 Temmuz 2016’da, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde eşiyle arasının açılmasından sorumlu tuttuğu
kayınvalidesini ve 6 yaşındaki baldızını av tüfeğiyle öldüren Kadir G.,teslim oldu.
11 Temmuz 2016’da, Adana’da üfürükçü İ.T. (74) büyü bozma bahanesiyle D.A.’yı (17) soydu ve elle taciz
etti. D.A.’nın ailesinin şikayeti üzerine erkek tutuklandı.
15 Temmuz 2016’da, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gürçeşme semtinde yaşayan H.A. (38), akrabası olan
17 yaşındaki kadının evine girip, taciz etti. 7 Temmuz'da yaşanan olaya göre H.A. aynı avlu içerisinde
oturdukları akrabası olan genç kadının evine gece açık olan camdan girip bıçakla tehditte bulunduğu
kadına tacizde bulundu. Bu sırada genç kadının bağırıp yardım istemesi üzerine, H.A. kaçtı. Polislerce
yakalanan H.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
18 Temmuz 2016’da Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Kom köyünde, dün akşam saatlerinde, iki aile tartışma
çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed Özger (13) adında bir çocuk yaşamını
yitirirken 3 kişi ise yaralandı. Kavganın amca çocukları arasında çıktığı öğrenilirken Özger'in amcası
tarafından silahla vurularak öldürüldüğü bilgisi edinildi.
22 Temmuz 2016’da, Urfa Ceylanpınar ilçesindeki Telhamut Çadır Kenti'nde çıkan yangında yaralanan
Rahma Taha isimli sığınmacı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
24 Temmuz 2016’da, Van’da İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önünde hareket halindeki polis panzeri,
4 yaşındaki bir çocuğu ezdi. İsmi öğrenilemeyen çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, görgü tanıkları
panzerin çocuğun üzerinden hızlı bir şekilde geçtiğini ve ezdikten sonra da durmadığını belirtti.
25 Temmuz 2016’da, Adana’da M.Ş. (24) girdiği evdeki aileyi uyku spreyi sıktıktan sonra kaçırdığı 4
yaşındaki H.Y.’ye sokakta tecavüz etti. Tutuklanan erkek olay günü uyuşturucu madde kullandığı ve bir
şey hatırlamadığını söyledi.
25 Temmuz 2016’da, Niğde’de H.B. (25) ve aynı yaştaki iki erkek, arkadaşıyla köye tatile gelen V.D.’yi
(14) silah tehdidiyle ve darp ederek bindirdikleri araçla kaçırdı. H.B.’nin geçen yıl V.D.’yi taciz ettiği, sosyal
medyada kaçırmakla tehdit ettiği, V.D.’nin sosyal medya hesaplarında erkeği engellediği ifade edildi. V.D.
ve onu kaçıran erkekler olaydan dört gün sonra bulundu.
30 Temmuz 2016’da, Kütahya'da H.A. (33) tanımadığı 9 yaşındaki kız çocuğunu cami avlusunda elle taciz
etti, para karşılığı cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Kızın ailesine taciz olayını anlatması üzerine aile
erkekten şikayetçi oldu. Yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kaydı olan erkek tutuklandı.
31 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Maraş ilinde Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan
Hamidiye Yurdu Sosyal Tesisleri’nde, yurda gidip geldiği, ancak herhangi bir görevi bulunmadığı öğrenilen
M.A. (19) isimli şahsın, 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. M.A., çıkarıldığı
mahkemece ’cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi: "Kahramanmaraş İlimizde iki çocuğun cinsel
istismara maruz kaldığı iddiası ile ilgili olarak; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce iddia edilen fiilin işlendiği
yerdeki bina ve ilgililere yönelik çok yönlü idari soruşturma derhal başlatılmış, ruhsatsız olarak faaliyette
bulunduğu tespit edilen bina ise kapatılarak mühürlenmiştir."
31 Temmuz 2016’da, Bursa'da H.T. (25) sokakta oynayan 7 yaşlarında iki kız çocuğunu elle taciz etti.
Çocuklarının ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
3 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, çarşı merkezinde bulunan evinin 50 metre
uzağındaki fırına ekmek almak için giden Ş.Ö. isimli 13 yaşındaki çocuk, 25 yaşlarında yabancı bir şahıs
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tarafından takip edilerek cinsel istismara maruz kaldı. Ş.Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı: “İlk ekmek almaya
gittiğimde zaten yolda gördüm. Bana ters ters baktı. O an onun buralı değil, yabancı biri olduğunu
anladım. Ekmek aldıktan sonra eve geldim. Tam bizim apartmanın kapısında bekliyordu. Tesadüf
olduğunu düşündüm. İçeri girdiğimde de bana baktı. Asansörü aşağı çağırdığımda ise bana doğru
yürüyerek düzgün aksanlı bir Türkçe ile ‘Telefon numaranı alabilir miyim?' dedi. Korktuğum için bir şey
diyemedim. 30 saniye sonra yine telefon numaramı istedi. ‘Ben telefon kullanmıyorum daha küçüğüm’
deyince oda ‘Bir şey olmaz’ dedi. ‘Defol git’ diye bağırınca yakalanma korkusuyla uzaklaştı.”
4 Ağustos 2016’da, Batman’da K.D. (29) kardeşi Amine Demitaş’ı (17) telefonda biriyle konuştuğu ve
telefondaki mesajlarını göstermediği için önce sopayla darp etti, ardından işkence ederek öldürdü.
Cinayetten sonra K.D. ve babası M.D. tutuklandı.
4 Ağustos 2016’da, Konya’nın Ereğli ilçesinde 44 yaşındaki polis Harun Kaymaz, eşi ve çocuğunu silahla
katletti. Konya’nın Ereğli ilçesinde polis memuru 44 yaşındaki Harun Kaymaz, adliyede memur olan eşi 42
yaşındaki Neslihan ve 6 yaşındaki çocuğu Ecem’i silahla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu Tarık’ı da
yaraladıktan sonra intihar etti.
7 Ağustos 2016’da, Hakkâri’de 13 yaşındaki Ş.Ö. isimli çocuk, sivil polis olduğu tahmin edilen yabancı bir
şahıs tarafından takip edildikten sonra cinsel istismara maruz kaldı.
9 Ağustos 2016’da, Ankara’da A.D. komşusu engelli F.Ç.’yi (17) evde taciz etti. F.Ç.’nin olayı kuzenine
anlatması üzerine ailesi A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. Erkek adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. F.Ç.’nin olaydan sonra evden çıkamadığı, evde yalnız kalamadığı ifade edildi.
10 Ağustos 2016’da, Samsun'da 8 Mayıs’ta hakkında kayıp ihbarı yapılan Zekiye Keskin (15) tabancayla
öldürüldü, cesedi bir tarlada bulundu. Zekiye Keskin’in üvey babası tarafından fuhşa zorlandığı ifade
edildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.
11 Ağustos 2016’da, Denizli'de kapısının önünden geçtiği B.A. (38) tarafından zorla eve sokulup cinsel
saldırıya maruz 11 yaşındaki kız çocuğunu attığı çığlıklar kurtardı. Çığlıklarını duyan komşularının haber
verdiği jandarma, küçük kızı tacizci B.A. nın elinden kurtardı. B.A. tutuklandı.
12 Ağustos 2016’da, Hatay’da H.Ç. ailesinin demokrasi nöbetine götürdüğü beş yaşındaki kız çocuğuna
cinsel istismarda bulundu. Cinsel istismar suçundan kaydı bulunan erkek yakalandı.
15 Ağustos 2016’da, Tekirdağ’da bir bakkal işletmecisi M.Ş.T. (20) alışverişe gelen R.B.’ye (7) cinsel
istismarda bulundu. Bakkala başka bir müşterinin gelmesiyle kaçan R.B. olayı annesine anlattı. İhbar
üzerine gelen jandarma ekipleri, karakolda kız çocuğunun ifadesini psikolog eşliğinde aldı. Erkeğin
ailesinin R.B.’nin ailesine şikayetçi olmamaları için para teklif ettiği öne sürüldü. M.Ş.T. aranıyor.
17 Ağustos 2016’da, Bitlis’te kendisini 22 yaşında ve S. olarak tanıtan bir erkek telefon mesajlarıyla 10
yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden kızın annesi erkeği mesajlarını yayınlayarak sosyal
medyada ifşa etti. Kızın "10 yaşındayım, sizinle konuşamam" dediği erkeğin "Gönül yaşa değil, başa
bakar kurban olduğum" cevabını verdiği ifade edildi.
20 Ağustos 2016’da, Samsun’da E.Ö. (45) üvey kızı İ.S.’yi (13) elle taciz etti. Taciz olayını fark eden
İ.S.’nin annesinin şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı.
20 Ağustos 2016’da, Antep’te çoban S.D. (18) aynı tarlada çalışan Suriyeli bir ailenin 9 aylık bebeğine
tarlada tecavüz etti. Ailenin olayı fark etmesi üzerine hastaneye götürdüğü bebeğin cinsel istismara
uğradığı tespit edildi. S.D. yakalanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Yaşanan cinsel istismarla
ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.)
21 Ağustos 2016’da, Zonguldak’ta A.K. (42) komşusunun kızı G.D.'ye (15) yemek yeme bahanesiyle
çağırdığı evde cinsel tacizde bulundu. G.D. annesiyle birlikte erkekten şikayetçi oldu. A.K. tutuklandı.
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21 Ağustos 2016’da Aydın'da, 12 yaşındaki öz kızı D.P.'ye fiili livata da bulunan babası H.P., polis
tarafından Aydın'da, gözaltına alınıp tutuklandı.
23 Ağustos 2016’da, Mersin’de kafe sahibi A.K. (55) yanında çalışan Suriyeli kadının kızı L.H.’ye (13)
götürdüğü evinde cinsel istismarda bulundu. L.H.’nin ailesi erkekten şikayetçi olurken, A.K.’nin yakınlarının
kendilerini şikayetlerini geri çekmesi için tehdit ettiğini öne sürüldü. A.K. tutuklandı.
23 Ağustos 2016’da, Aydın’da muhtar Ş.K. (50) yanında çalışan K.A.’yı (14) kaçırdı. Bir hafta sonra K.A.
ile yakalanan erkek gözaltına alındı. K.A.’nın ailesinden şiddet gördüğü için kaçtığı iddia edildi.
25 Ağustos 2016’da, Aydın'da R.A. (69) aynı mahallede oturan R.G.’ye (8) televizyon seyretmek için
götürdüğü evinde cinsel istismarda bulundu. R.A. tutuklandı.
.
28 Ağustos 2016’da, Antalya’da bir otelde İranlı V.N. (31) aynı otelde kalan ve ailesiyle tatil yapan
Ukraynalı O.D.’ye (13) cinsel istismarda bulundu. Erkek cinsel istismar suçundan tutuklandı.
2 Eylül 2016’da, Kütahya’da öğretmen H.Y. eski öğrencisi 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Kız
kaçarak gittiği karakolda erkekten şikayetçi oldu. H.Y. tutuklandı.
3 Eylül 2016’da, Van’da iki erkek kuzenleri 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Erkeklerin bir yıldır çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Erkekler tutuklandı.
11 Eylül 2016’da, Ankara’da S.E. (70) aynı mahallede oturan S.V.'ye (10) cinsel istismarda bulundu. Erkek
tutuklandı.
11 Eylül 2016 tarihinde Muş ili Bulanık ilçesine bağlı Erincek köyünde, lise öğrencisi Kevser K.(17) isimli
çocuk, ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınlarının haber vermesiyle Kevser'in
cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kevser'in ölümüne ilişkin bilgi veren arkadaşları ise, babası Nevzat K.'den sürekli şiddet gördüğünü ve son
olarak hafta önce bir düğünde babası tarafından herkesin gözü önünde şiddet gördüğünü söyledi.
17 Eylül 2016’da, Balıkesir’de bir köyde geçici imam G.D. (21) beş yaşındaki kız çocuğuna ‘Gel sana
hediye vereceğim’ diye kandırarak götürdüğü evinde cinsel istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.
19 Eylül 2016’da, Konya’da A.T. kuzeni T.R.D.’ye (5) dedelerinin evinde cinsel istismarda bulundu.
T.D.R.’nin olayı ailesine anlattı, hastaneye götürülen kızda cinsel istismar bulgularına rastlandı. A.T.
çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
20 Eylül 2016’da, Mersin'de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğu A.D.’ye götürdüğü parkta tecavüz
etmeye kalkıştığı öne sürülen 43 yaşındaki A.K., 2 kişi tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheli, linç
edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
21 Eylül 2016’da, Edirne’de H.P. (70) karısının yeğeni E.E.’ye (16) evinde tecavüz etti. H.P.’nin E.E.’ye 11
yaşından cinsel istismarda bulunduğu ve görüntülerini kaydettiği ve kızı ailesine söylemekle tehdit ettiği
ifade edildi. H.P.’nin ilişkiden sonra E.E.’ye para verdiği öne sürüldü. E.E.’nin şikayeti üzerine gözaltına
alınan erkek tutuklandı.
22 Eylül 2016’da, Antalya’da bir otelde animatörler S.B. ve H.B. otelde kalan Alman C.H.’ye (17)
götürdükleri otel lojmanında tecavüz etti. C.H.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
24 Eylül 2016’da, Sakarya'da E.K. (55) sosyal medyadan 13 yaşındaki kıza cinsel içerikli mesajlar
gönderdi ve buluşma teklif etti. Genç kız taciz içerikli mesajları dayısı S.A.’ye gösterdi. S.A. yeğeniyle
buluşmaya gelen E.K.’yi copla darp etti ve olayı videoya kaydetti.
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24 Eylül 2016’da, Mardin’de 10 çocuklu Akyüz ailesinin 21 yaşındaki kızı Ayşe Akyüz’ün cesedi evlerinin
yakınında bıçaklanıp boğulduktan sonra bir ahırda kolonya dökülüp yakılmış olarak bulundu. Jandarma
aile fertlerini gözaltına aldı.
25 Eylül 2016’da, Sivas’ta okul servisi şoförü Y.G. (47) lise öğrencisi K.Ş.’ye bir yıl boyunca tecavüz etti,
hamile kalan K.Ş'yi başka bir şehre götürdü. Ailesinin hakkında kayıp ihbarı yaptığı K.Ş. polis kontrolünde
bulundu. K.Ş. erkekten şikayetçi olmazken gözaltına alınan Y.G. önce adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı, ardından avukatın itirazı üzerine reşit olmayanla cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklandı. K.Ş.
ailesinin evine dönmek istemediği için sevgi evine yerleştirildi.
26 Eylül 2016’da, Karabük’te İ.C. (34) 18 yaşından küçük iki kıza cinsel istismarda bulundu. Erkek cinsel
taciz suçlamasıyla tutuklandı.
26 Eylül 2016’da, Urfa'da Suriyeli M.V. (19) kardeşi L.V.'ye (12) yerleştikleri barınma evinde defalarca
tecavüz etti. L.V.'nin tecavüzü anlattığı ailesi olayı reddetti, barınma evinin olaydan sonra polise erkeği
ihbar etti. M.V. tutuklandı. 8 aylık hamile olan L.V.'ye hamileliği bir haftada pedagog eşliğinde söylendi,
L.V. koruma altına alındı.
IŞİD’in Şengal’e saldırması nedeniyle Türkiye’ye sığınan Kaçan ailesi, 5 yaşındaki çocuklarını maddi
durumlarının kötü olmasından dolayı tedavi ettiremiyordu. Sazan Kaçan’ın ameliyatı için gerekli olan
ücreti, ismini vermek istemeyen 2 kişi karşıladı. 2 gün önce ameliyatı gerçekleşen Kaçan, yoğun bakımda
gözlerini tekrar hayata açtı. (27 Eylül 2016)
30 Eylül 2016’da, Ankara'da bir anne, daha önce şikayet üzerine elinden alınarak Çocuk Esirgeme
Kurumu Sevgi Evleri'ne teslim edilen 10 yaşındaki Baran Efe Özata adlı evladını 9 ay önce yetkilileri ikna
ederek tekrar geri aldıktan sonra aç susuz bırakıp, çeşitli işkencelerin ardından 'öldü' sanarak hastaneye
bıraktı. Vicdansız anne Ayşe Özata, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi
veren öz evladı Baran'ın, kendisine işkenceler yapan eşine benzediği ve bu yüzden gördüğü
halüsinasyonlarda eşi sanarak böyle davrandığını iddia etti.
2 Ekim 2016’da, Tekirdağ’da M.A. (40), M.D. (23), öğrenci A.G. (17) ve öğrenci kadın Y.D. (17) aynı
okulda öğrenci 13 yaşındaki beş kız çocuğuna cinsel istimrarda bulundu, kız çocuklarına zorla seks işçiliği
yaptırdı. Okul öğretmenlerinin çocukların cep telefonunda cinsel içerikli mesajlar görmesi üzerine olay
ortaya çıktı. M.A. ve M.D. tutuklanırken diğer A.G. ve Y.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
3 Ekim 2016’da, Antalya’da Ş.K. (20) ve yanındaki bir erkek ateş açtıkları evde Kadriye Polat’ı (17)
öldürdü, kadının annesi N.P. (52) ve babası M.P.’yi (57) ağır yaraladı. Cinayetten sonra kaçan erkeklerden
Ş.K. yakalandı.
4 Ekim 2016’da, Adana'da imam nikahlı eşi A.H.'ye (34) 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğun evde olduğu
zamanda para karşılığı fuhuş yaptıran Yunus Emre E.'nin (22) ihbar üzerine yapılan baskında gözaltına
alındı.
5 Ekim 2016’da, Zonguldak'ta S.D. ve E.Y. adlı erkekler, B.A.'ya (12) tehditle tecavüz etti. 4 ay önce
meydana gelen tecavüz olayı jandarma ekiplerinin tablet bilgisayarına yüklenen cep telefonu görüntüsü ile
ortaya çıktı. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
5 Ekim 2016’da, Bursa'da polis memuru S.T., sosyal medyada 16 yaşında olduğunu söyleyen İngiliz
A.M.'ye (19) çıplak fotoğraflarını yolladı, A.M.'yi evlenmek için Türkiye'ye çağırdı. A.M. erkeği fotoğraflarını
yayınlayarak Valilik ve Emniyete şikayet etti. S.T.'nin açığa alındığı, hakkında idari ve adli soruşturma
başlatıldığı ifade edildi.
9 Ekim 2016’da, Kocaeli'nde bakkal M.G., altı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Ailelerin şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ardından itiraz üzerine tutuklandı.
M.G.'nin bir yıldır çocukları istismar ettiği öne sürülürken uzman çavuş olduğu dönemde cinsel istismar
suçundan meslekten uzaklaştırıldığı iddia edildi.
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9 Ekim 2016’da, Iğdır'da ağabeyinin 16 yaşındaki baldızı ile aşk yaşayan 25 yaşındaki Sinan T., bir plan
kurup 8 aylık hamile S.K.'nın ölü doğum yapmasını sağladığı öğrenildi. Bebek katili Sinan T. bebeği
gömerken ise suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Sinan T. ve sevgilisi S.K. ile para karşılığı hamileye iğne
yapıp bebeğini ölü dünyaya gelmesini sağladığı öne sürülen hemşire S.K. ile hemşirenin eşi H.K.
tutuklandı.
9 Ekim 2016’da, Erzurum'da Ahmet Karadağ tarafından kaçırılan 13 yaşındaki F.T., ile ilgili ailesi emniyet
ve savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen 4 aydır haber alınamadığı öğrenildi. Annesi Besra T.
"Abisini arayıp kızıma tecavüz ettiklerini söylüyorlar. Kızım kucağımda uyurdu, çizgi film izlerdi, o daha
çocuk…" diyerek akıbetini öğrenmek istediğini söyledi. Urfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki
F.T. isimli kız çocuğu abisi Mehmet T. ile birlikte eşya satışı gittiği Erzurum'un Hınıs ilçesinde 24 yaşındaki
Ahmet Karadağ tarafından kaçırıldı. 4 aydır kayıp olan F.T. ailesinin adli mercilere yaptığı tüm başvurulara
rağmen hala bulunmadı.
10 Ekim 2016’da, İstanbul Avcılar metrobüs durağında, metrobüs içinde mendil satan 12-13 yaşlarında
küçük çocuğu sivil polisler darp etti. Çocuğunun ağlaması üzerine ise, çevredeki yurttaşlar polise "Çocuğa
bu şekilde davranamazsın" diyerek tepki gösterdi. Yurttaşın tepkisine polisin yanıtı ise ,"Ben polisim benim
işime karışma, git beni şikâyet et, dava aç" şeklinde oldu. Bunun üzerine bir yurttaşın "Adını söyle şikayet
edeceğim" demesi ile susan polis, çocuğu metrobüs durağından 100 metre ileride bulunan polis aracına
kadar kolundan sıkarak götürdü.
12 Ekim 2016’da, Hatay'da S.N. tanımadığı 18 yaşından küçük İ.N.D.'ye tehdit ve zorla götürdüğü bir evde
tecavüz etti. İ.N.D. erkekten şikayetçi oldu. S.N. tutuklandı.
12 Ekim 2016’da, İzmir'de şoför Y.T. (60) uzaktan akrabası S.B.'ye (12) aracında tecavüz etti. Olay
S.B.'nin annesinin fark etmesi üzerine ortaya çıktı, gözaltına alınan erkek tutuklandı. Y.T.'nin S.B.'ye bir
yılda defalarca tecavüz ettiği ve kızı öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Y.T. ifadesinde S.B.'nin ablası
B.B. (17) ile ilişkiye girdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Y.T.'ye yardım ettiği öne sürülen S.B.'nin
anneannesi C.A. tutuklandı.
15 Ekim 2016’da, Samsun'da R.B. (48) iki hafta içinde farklı zamanlarda tanımadığı D.Ö.'yü (16) ve bir
kadını elle taciz etti. Kadınların şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek çıkarıldığı nöbetçi mahkeme
tarafından serbest bırakıldı.
15 Ekim 2016’da, Osmaniye’de E.Ç. (22), Y.Ç. (18), H.Ç. (20) ve A.Ç. (24) adlı erkekler, kuzenleri
A.N.Ç.'ye (13) cinsel istismarda bulundu. Erkeklerin A.N.Ç.'ye beş yıldan beri cinsel istismarda bulunduğu
öne sürüldü, erkekler çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı.
21 Eylül 2016’da, Konya'da Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Beyhekim, 20 Eylül
günü Ereğli ve Halkapınar’da İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ile Halkapınar İlçesi’ndeki Atatürk
İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu, Çakıllar İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle taşıma
sistemle eğitim görüp, aynı yemek şirketinden yemek yiyen 215 öğrencinin, zehirlenme şüphesiyle
hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
10 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Savcı Hakan Kılıç İlköğretim Okulu'nun birinci sınıf
öğrencisi Beritan Hacıoğlu (6) ve kardeşi Dicle Hacıoğlu (7) kantinde özel bir yemek şirketi tarafından
verilen sabah kahvaltısında yedikleri salamlı sandviçten kaynaklı zehirlendi. Cuma günü okul çıkışı
evlerinin bulunduğu İlanî köyüne gelen iki kardeş, baş dönmesi, mide bulantısı şikâyetiyle Doğubayazıt
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane personelleri tarafından, "Bir şeyleri yok" denilerek köylerine geri
gönderilen 2 kardeşten durumu ağırlaşan Beritan, ailesi tarafından 2 saat sonra tekrar Doğubayazıt Devlet
Hastanesine götürüldü. Hastane yetkilileri bu kez de "Yeterli imkân yok" diyerek küçük Beritanı tedavi
etmezken aile çocuklarını Batman'da özel bir hastaneye kaldırdı. Burada gıda zehirlenmesi teşhisi
konulan Beritan, kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.
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12 Ekim 2016’da, Edremit İmam Hatip Lisesi Yurdu’nda kalan 91 öğrenciden 70’i, sabaha karşı 03.00’ten
itibaren şiddetli mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle peş peşe hastanelere taşındı. Serum ve
ilaç verilen öğrencilerden 55’i Burhaniye Devlet Hastanesi’nde, 15’i de Edremit’teki hastanelerde yapılan
müdahalenin ardından taburcu edildi.
13 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Bereket ve Telçeker Köylerindeki okullarla merkez
İmam Hatip, Reşat Erden, Savaş Ay liselerinde bugün öğlede dağıtılan ve içinde peynir, domates, marul
bulunan sandviçleri yiyen öğrenciler 61’i bir süre sonra kusma ve ishal belirtileri ile hastaneye kaldırıldı.
Aileleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı.
13 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Fidela köyündeki Alıcı İlköğretim Okulu'nda okuyan 183
öğrenci verilen kumanya yemeğinden zehirlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşmalı İçkale Gıda Efem
Yemek Fabrikası tarafından getirilen köfte, kek, kuru üzüm ve ekmekten oluştan kumanyadan yiyen
çocuklarda, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve aşırı ateş meydana geldi. Çocukların zehirlenmesi
şüphesiyle haber verilen çok sayıda ambulans okula geldi. Çocuklar kent merkezindeki Selahaddin Eyyubi
Çocuk Hastanesi acil bölümü ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen memurlar ise Çocuk Hastanesi içerisinde dolaşıp zehirlenen
çocuklar ve yakınları ile kimsenin iletişime geçmesine izin vermedi. Hastane içinde güvenlik görevlilerine
talimat veren memurların, polis gibi davranması dikkat çekti. Görevliler yaşanan zehirlenme olayının
dışarıya yansıtılmasını engellemeye çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlileri de gazetecilere müdahale
ederek, çekim yapmalarına engel olduğu iddia edildi.
26 Ekim 2016’da, Ordu'nun Ünye İlçesi'nde Hüseyin Başaran Ortaokulu'nda okuyan 11 öğrenci kantinden
alıp yedikleri öne sürülen tavuk dönerden zehirlenerek hastanelik oldu.
8 Aralık 2016’da Urfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’ndeki bulunan Geçit İlköğretim
Okulu'nda eğitim gören 22 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul
kantininden aldıkları yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlanan 22 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

17 Ekim 2016’da, Mavi Çocuk Utku Umut Işığı Derneği Başkanı Kemal Namık Yücel, neredeyse her sokak
ve caddesinde ya dillendirilen yada çalıştırılan çocuklara rastlanılan Adana'da 2 binden fazla çocuğun
sokaklarda çalıştırıldığını belirtti.
17 Ekim 2016’da, İzmir'de Gürcistan vatandaşı K.P. (25), tanımadığı H.N.T.'ye (12) turist kafilesiyle geldiği
bir lokantanın tuvaletinde cinsel istismarda bulundu. K.P. yakalandı.
17 Ekim 2016’da, Maraş'ta A.R.Ö. (14) kardeşi D.Ö.'yü (13) tabancayla öldürdü, ardından intihara
teşebbüs etti. (A.R.Ö.'nün neden D.Ö.'ye ateş ettiği haberlere yansımadı)
17 Ekim 2016’da, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçtiğimiz aylarda yüksekten düşme iddiasıyla hayatını
kaybettiği söylenen 3 yaşındaki A.C.K. adlı erkek çocuğun asıl ölüm nedeninin cinsel istismar ve
öldürülme olduğu ortaya çıktı. Tutuklu olan anne ve üvey babanın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile yargılanması için iddianame hazırlandı.
18 Ekim 2016’da, Erzurum merkez Yakutiye İlçesi'ndeki İMKB İnönü İlkokulu 5'inci sınıfında okuyan 5 kız
öğrenci 6 Nisan 2016 günü rehberlik öğretmenine giderek, kendilerini 4'üncü sınıfa kadar okutan sınıf
öğretmeni A.K.'nin yaptıklarını anlattığı öğrenildi. 5'inci sınıfa geçmelerine rağmen teneffüs aralarında
yanlarına gelen öğretmen A.K.'nin kendilerini dudak veya boyunlarından öptüğünü, eteklerini kaldırıp
popolarına dokunduğunu söyleyen öğrencilerin anlatımı üzerine rehber öğretmenler durumu Yakutiye
Kaymakamlığı'na bildirdi.12 Nisan günü çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan A.K.
hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. A.K.'ye 'Çocuğun cinsel istismarı'
suçundan mağdur öğrenci sayısına göre 88 yıldan 165 yıla, 'cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma' suçundan ise 20 yıldan 100 yıla kadar ve toplamda 108 yıldan, 265 yıla hapis cezası istendi.Mağdur
öğrencilerden biri öğretmenin dudaklarından öperken dilini ağızlarına soktuğunu belirterek "Destek eğitim
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odasında elbiselerimi çıkararak popomu öpmüştü. Sürekli dudaklarımızdan öpüyordu. O kadar çok
iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk. Bu davranışları diğer kız
öğrencilere de yapıyordu. Hatta bir keresinde bana 'seninle evleneceğim, benimle olacaksın' gibi laflar da
etti. Korkumdan dolayı kimseye anlatamadım. İlk olarak yaşananları arkadaşlarımızla paylaşarak 'artık
yeter' dedik. Sonra T. öğretmene durumu anlattık" diye konuştu.
18 Ekim 2016’da, İzmir Karabağlar İlçesinde 3 Ekim Pazartesi günü “evlerinde PKK’ye ait mühimmat
bulunduğu” suçlamasıyla gözaltına alınan aynı aileden 6 kişi 15 gündür İzmir Emniyet Müdürlüğünde
tutulduğu öğrenildi. Gözaltına tutulan aile günlerdir mahkemeye sevk edilmeyi beklerken, 6 aylık ve süt
emen Beyza bebek bazı geceler nezarette bırakılıyor. Annesi S.D. ile nezarethanede bırakılan Beyza
bebek gündüzleri akrabaları tarafından alınarak eve götürülüyor.
18 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde öğle saatlerinde yapılan baskınlarda aralarında belediye
personelleri Ayşe Kanuszengin ve Aladdin Demir’in de bulunduğu 7 kişinin ters kelepçe takılarak gözaltına
alınmasına tepki gösteren belediyesi eşbaşkanları polislerin tehdidine maruz kaldı. Polisler gözaltı
yapılmasına tepki gösteren belediye eşbaşkanlarını "Herkes haddini bilsin. Bu belediyeyi başınıza yıkarız"
diyerek tehdit etti. Öte yandan gözaltına alınan Ayşe Kanuszengin'in henüz 2 yaşında olan bebeği, aile
fertleri tarafından annesi tarafından emzirilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, ancak polislerin
bebeğin annesi tarafından emzirilmesine izin vermedi.
19 Ekim 2016’da, Şanlıurfa'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan savcı ile öğretmen eşinin,
imam hatip öğrencisi bir kızı darp etme anları güvenlik kameralarına yansıdı. A.B darp olayını da şöyle
anlattı: "Savcı direkt bana bağırarak 'Sen kimsin, çete başı mısın, terörist misin? Sen bizim kim
olduğumuzu biliyor musun?' dedi. 'Evet, Elif hocanın eşisiniz' dedim ama 'Çık dışarı karakola gidiyoruz'
dediğinde ben 'Ne oluyor, ne karakolu, babamı arayın' dedim, çıktım. Ayakkabımı giyiyordum. Elif hoca
boğazıma sarıldı 'Seni öldüreceğim, sen daha benim kim olduğumu bilmiyorsun, sana daha neler
yapacağım, dur, daha neler gelecek başına' dedi. Ondan sonra karakola gittik. Orada babama ve bana
hakaret etti. Karakoldaki işlemlerin ardından tekrar okula geldik ve disiplin kurulu beni öğrenci
arkadaşlarımın da şahitliğiyle suçsuz buldu. Şu an eğitimime devam ettiğim için mutluyum. Dava açtık. O
dönem nüfuzunu kullanan savcı ve öğretmen eşinin gereken cezayı almasını bekliyorum."
19 Ekim 2016’da, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir sağlık kurumunda memur olarak çalışan Ş.U., bir süredir
arkadaşlık yaşadığı ve daha önceki evliliğinden bir çocuğu olan B.A. ile Gülyalı ilçesindeki bir restorana
yemeğe gitti. Ş.U., yemek yedikleri sırada bilinmeyen bir sebeple B.A.'nın 2,5 yaşındaki oğlunu restoranın
çocuk oyun bölümüne giderek bir anda dövmeye başladı. Oyun bölümünde bulunan çocukların şaşkın
bakışları arasında 2,5 yaşındaki çocuğa defalarca tokat atan Ş.U., bununla yetinmeyerek çocuğu yere
yatırıp sert bir şekilde darp etti. Darp görüntüleri restoranın güvenlik kamerasına da yansıdı. Sesler
üzerine olay yerine gelen B.A., Ş.U.'dan şikayetçi oldu. Gülyalı Jandarma Komutanlığı'na intikal eden
olayın ardından Ş.U. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak
Ordu Efirli Cezaevi'ne gönderildi.
21 Ekim 2016’da, Aydın'da D.S. (26) aynı gün içinde tanımadığı 13 yaşında bir kız çocuğuna ve iki kadına
elle tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan erkek tutuklandı.
21 Ekim 2016’da, Manisa'da H.A. komşularının kızı 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz ettikten sonra
boğarak öldürdü, cesedini bir çaya attı. H.A., cinayeti Kupal'ın bulunması için yapılan televizyon
programında itiraf etti. H.A.'nın Kupal'ın 10 yaşındaki kız kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu ve
daha önce de yeğenine cinsel tacizde bulunduğu ve hüküm giydiği öğrenildi. H.A. tutuklandı.
22 Ekim 2016’da, Ordu'da Ş.U., sevgilisine kızdığı için sevgilisinin 2,5 yaşındaki oğlunu darp etti. Erkek
tutuklandı.
24 Ekim 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesinde oturan 60 yaşındaki S. B., bir çocuğa cinsel istismarda
bulunması üzerine polis tarafından yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Gözaltı ardından yapılan
araştırmada S.B.'nin 2 çocuğa daha cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. S.B.'nin çocukları sigara
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verme bahanesiyle eve götürdüğü ve elektroşok cihazıyla bayılttıktan sonra istismarda bulunduğu belirtildi.
S.B., emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
24 Ekim 2016’da, Zonguldak'ta G.D. (15) 17 Ağustos'ta cinsel tacizine uğradığı ve şikayetçi olduğu
komşusu A.K.'nin (42) tahliye olmasının ardından intihara teşebbüs etti. G.D. erkeğin tahliyesini
yediremediği ve mahkemedeki konuşmalarını hatırlaması üzerine intihara teşebbüs ettiğini söyledi. A.K.
yargılandığı davada 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, iyi halden tahliye edilmişti.
25 Ekim 2016’da, Tunceli'de bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası
Serkan K.'nin, bu yıl 4'üncü sınıfta okuyan öğrencisi M.M. adlı kızı 2 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan öğretmen Serkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
25 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da, ilkokul öğrencisi olan bir kız çocuğunu el istimrarı ile suçlanan kişi
polislerce gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden öğrenci de
ailesiyle birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
25 Ekim 2016’da, Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkadaşının çocuğu olduğu belirtilen 14 yaşındaki N.Ş.'ye
cinsel istismarda bulunduğu belirlenen Hamdi K. şikayet üzerine gözaltına alındı. Cinsel istismara uğrayan
çocuğun ailesine anlatmasıyla ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hamdi K., Hendek Polis Karakolu'nda
ifade verdi. Savcılığa sevk edilen saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
25 Ekim 2016’da, Muğla'da B.A. (15), okul arkadaşı işitme engelli B.Ş.'ye (14) okulla birlikte gittikleri piknik
alanında tecavüz etti. Tecavüz olayı B.Ş.'nin hamile olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Ailenin şikayeti
üzerine B.Ş. mahkeme kararıyla kürtaj oldu, B.A. ile yanlarındaki arkadaşı E.E. gözaltına alınıp serbest
bırakıldı. B.Ş. ve tecavüz ettiği ileri sürülen B.A.’dan DNA testi için kan örnekleri alındı. B.Ş.'nin babası
B.A.’nın test sonuçlarının halen gelmediğini ve adli soruşturma sürecinde bir şey yapılmadığını ileri sürdü.
(Mayıs ayında yaşanan bu olay 25 Ekim'de basına yansıdı)
26 Ekim 2016’da, Sakarya'da H.K. (50) kızının arkadaşı N.Ş.'ye (14) götürdüğü bir evde tecavüz etti.
N.Ş.'nin olayı annesine anlatması üzerine aile erkekten şikayetçi oldu. H.K. tutuklandı.
26 Ekim 2016’da, Osmaniye'de H.K., kızı R.B.M (10) ve baldızının kızı N.Ş.G.'ye (16) cinsel istismarda
bulundu. R.B.M. ve N.Ş.G.'nin dört yıldır defalarca cinsel istismara maruz kaldığı ifade edildi. Şikayet
edildikten sonra hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı çıkartılan H.K. kaçtı.
27 Ekim 2016’da, Tunceli’de öğretmen S.K., öğrencisi M.M.'ye (10) sınıfta cinsel istismarda bulundu. M.M.
televizyonda gördüğü bir cinsel istismar haberi üzerine S.K.'nin yaptıklarını anlattı. Ailenin şikayeti üzerine
gözaltına alınan erkek ilk ifadesinde "Yanına oturup bacaklarını elledim, tepki vermeyince ben de devam
ettim" dedi. S.K. tutuklandı.
27 Ekim 2016’da, Geçen Şubat ayında meydana geldiği öğrenilen olayda evli, 1 çocuk babası M.Ş.,
iddiaya göre evlerinde kalan baldızı E.E.'ye, evde kimse olmadığı sırada porno izletip cinsel istismarda
bulundu. E.E.'nin 1 hafta sonra durumu diğer ablası E.C.'ye anlatarak şikayetçi olması üzerine, M.Ş.
hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel
istismarı' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
27 Ekim 2016’da, Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim akşam saatlerinde Antalya Kemer Yeni Mahalle 418
Sokak’taki bir sitede meydana gelen olayda, eşiyle tartıştıktan sonra dışarıya çıkan ve elinde bir şişe
benzinle eve gelen Zekai Ş. (48), 9 yaşındaki kızlarını dışarıya çıkardıktan sonra dışarıya açılan tüm kapı
ve pencereleri kapattı. Öfkeli koca, iddiaya göre 38 yaşındaki eşi Nursen Ş.’nin üzerine şişedeki benzini
döktükten sonra ateşe verdi. Nurşen Ş. alevler içinde kalırken, Zekai Ş. de alevlerden kurtulamadı ve
üzerine sıçrayan benzinin tutuşmasıyla yanmaya başladı. Komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldılar.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
28 Ekim 2016’da, Urfa’nın Eyyübiye AKP İlçe Binası önüne 1 buçuk yaşında Suriyeli bir çocuk yakınları
tarafından bırakılarak terk edildi. Çocuğun kimler tarafından terk edildiği öğrenilemezken, isimsiz çocuğun
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emniyetteki işlemlerin ardından kimsesiz çocuklar yurduna götürüldü. Öte yandan 22 Ekim'de de
Bamyasuyu mahallesinde Haliliye Belediyesi'ne ait çöp kamyonetinin 12 yaşında bir Suriyeli çocuğun
ezmişti.
29 Ekim 2016’da, Antep'te öğretmen H.S., 5. ve 8. sınıf öğrencisi dokuz kız çocuğuna cinsel tacizde
bulundu. Öğrencilerin velileri ve okuldaki diğer öğretmenlerin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.S.
hakkında idari soruşturma başlatıldı.
30 Ekim 2016’da, 43 yaşındaki Bilal Ç., gençlik fotoğraflarını kullanarak sosyal paylaşım sitesi
Facebook'tan 16 yaşındaki N.N.T ile tanıştığı ve buluşacakları gün yalanının ortaya çıkması üzerine, genç
kızı okul önünden kaçırdı. Bilal Ç.'nin daha önce iki kez evlenip ayrıldığı öğrenildi.
4 Kasım 2016’da İzmir’de B.Ç. (43) sosyal medyada tanıştığı N.N.T.’yi (16) kaçırdı. B.Ç.’nin sosyal medya
hesabında gençlik fotoğraflarını kullandığı, N.N.T.’nin erkeği gördükten sonra geri dönmek istediği ifade
edildi. N.N.T. ailesinin ihbarı üzerine kaçırıldıktan 10 gün sonra bulundu. Erkek tutuklandı.
4 Kasım 2016’da Hatay'da Suriyeli İ.B. (38) dini nikâhlı karısı Havin Abir Muhammed (25) ve kızı Rojda
Batan (2) evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili haberlerde İ.B.’nin karısı ve kızını tabancayla öldürdükten
sonra intihar ettiği öne sürülmüştü. Yapılan ilk ön otopside kadın ve kızının zehirlendiği, erkeğin
tabancayla öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
6 Kasım 2016’da Adana'da Y.S. (55) 7 ile 10 yaşlarındaki iki kız bir oğlan çocuğunu sokakta elle taciz etti,
çocukları ağaçlık bir alana götürmeye çalıştı. Çevredekilerin haber verdiği çocukların ailesi Y.S.’yi darp
etti. Gözaltına alınan erkek tutuklandı.
6 Kasım 2016’da Aydın’da K.K. kardeşi S.K.’ye (15) evlerinde tecavüz etti. Ailesi tarafından psikiyatriste
götürülen S.K. 7 yaşından beri K.K. ve kuzenleri İ.K. ve M.K.’nin defalarca tecavüze uğradığını söyledi.
Gözaltına alınan K.K. tutuklandı, İ.K tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.K. aranıyor.
7 Kasım 2016’da, İstanbul 50. Yıl Türkan Şoray İlköğretim Okulunda öğretmen olan Yasemin G. Nin 7.
sınıf öğrencisi C.B. nin derse geç kaldığı için elleri havada tahta önünde beklettikten sonra, fotoğrafını
sosyal medyada yayımladığı, C.B. nin annesinin okula gidip öğretmene yapılan doğrumu diye sorduğunda
"Esprili bir ceza yöntemi olduğunu düşündüm" diyerek kendini savunduğu ve öğretmenin sosyal medya
aracılığı ile C.B nin dışında bir çok öğrencinin, farklı ceza yöntemleri uygulanmış halini paylaştığı ileri
sürülmüştür. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir.
7 Kasım 2016’da Kütahya’da 40 yaşlarında bir erkek otobüste 16 yaşında bir kızı elle taciz etti. Kızın
bağırması üzerine erkek otobüsten kaçtı. Şikayet üzerine erkek hakkında soruşturma başlatıldı.
7 Kasım 2016’da, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki İmam Hatip lisesinde öğrenim gören yaklaşık 30
öğrenciye cinsel istismar yapıldığı gerekçesiyle okul görevlisi 1 hizmetli tutuklandı, 3 idarecinin görev yeri
değiştirildiği öğrenildi. Taciz iddiası basından ve kamuoyundan gizlendi. Konu sosyal medya hesaplarına
yansıyınca, kamu görevlileri harekete geçerek yazılanların silinmesi için baskı yapmaya başladı. Cinsel
istismarın 2 yıldır devam ettiği, kız ve erkek toplamda 30 çocuğun istismar edildiği iddia edildi. CHP
İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Adıyaman’da 30 değil, 76 çocuğun cinsel istismara uğradığı
bilgisine ulaştıklarını belirtti.
8 Kasım 2016’da, Afyonkarahisar'da bir süreden bu yana eşinden ayrı yaşayan A.Ü. isimli kadın, evde biri
3 diğer 9 yaşındaki 2 çocuğunu yaraladığı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan 2 çocuğundan 3
yaşındaki Erencan Ü. hayatını kaybetti.
8 Kasım 2016’da, Karabük'te, 2 hafta önce girdikleri balıkçı dükkanından balık, soğan, marul ve şalgam
suyu çalan ve güvenlik kamerasınca görüntülenen 12 yaşındaki D.A. ve 11 yaşındaki L.B.N. den D.A.,
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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8 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan L.Ü ve M.Ü, şu beyanlarda bulundu:
“Mayıs 2016’da kızım D.’ye (11) para verip kırtasiyeye gönderdim. D. yanına A.’yı da alıp gitti. Bir süre
sonra D. eve geldi. Bana kırtasiyeye gittiğini, mahallede esnaf olduğu için tanıdığımız M.R.Ç. (62)’in
dükkanın yanından geçerken D.’yi çağırdığını, nereye gittiklerini sorduğunu, kırtasiyeye fon kağıdı almaya
gittiğini söylemiş. Dönüşte elinde bir şey görmeyince M.R.Ç. niye kağıt almadığını soruyor. D.’de 2 TL olan
fon kağıdını alamadığını, 1 Tl tek parası olduğunu, bu yüzden eve gelip benden 1 Tl aldı. M.R.Ç. “gel 1
Tl’yi ben sana vereyim, A.’yı buraya bırak, git kırtasiyeden kağıdını al” diyor. D. 1 Tl’yi alıyor. A.’yı
dükkanda bırakıyor. Sonra annesi olarak benim kızabileceğimi düşünüyor ve gelip bu 1 Tl’yi alıp
almamasına izin verip vermeyeceğini sormak istiyor. Eve yaklaşınca benim bu duruma kızabileceğimi
düşünerek vazgeçip geri dönüyor ve A.’yı almaya karar veriyor. Dükkana gidince kapıdan A.yı çağırıyor.
Adamın masasını gören taraf perde takılı olduğu için D. içeriyi göremiyor. A. üstünü düzelterek dışarı
çıkıyor. O sırada D., A.’nın titrediğini fark ediyor. Tam çıkarken M.R.Ç., A.’ya şeker veriyor. Bunun üzerine
ben komşularımı alıp adamın dükkanına gittim. Saldırdım. Sonra polis geldi. Kızımı Çocuk Şubeye
götürdük. Biz kızımıza bunu yapan adamdan şikayetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyoruz.
10 Kasım 2016’da, 23 Ağustos'ta Mersin'de çalışmak için yanına giden 11 yaşındaki H.D.'ye önce cinsel
istismarda bulunan ardından boğazını 15 cm keserek öldürmeye çalışan istismarcı 20 yaşındaki E.A.'nın
2'nci duruşması Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, kriminal raporun
beklenmesi ve mağdur H. D.'nin mahkeme heyetinin belirleyeceği bir günde psikolog eşliğinde ifadesinin
alınması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.
10 Kasım 2016’da, Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.G.’nin 6 aylık
hamile olduğu ortaya çıktı. M.G.’nin verdiği ifade doğrultusunda komşusu ve beraberindeki 11 kişinin farklı
tarihlerde cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Çocuğun komşusu S.U. ve 11 kişi gözaltına alındıktan
sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11 kişi
serbest bırakılırken, sadece U.S. tutuklandı. Cinsel istismara uğrayan M.G ise Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’ne götürüldü.
11 Kasım 2016’da, Çorum'da Eti Anadolu Lisesi'nde 12'inci sınıf öğrencileri E.C.Ç. (18) ve M.Ö. (17),
okulun bahçe kısmında bulunan duvarda oturup sohbet ettikleri sırada, iddiaya göre okul dışından gelen
ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden
E.C.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.
11 Kasım 2016’da, İstanbul Ümraniye’de bir ilkokulda meydana gelen olayda, T.K. isimli öğretmen
öğrencilerinden tahtaya yazı yazmalarını istedi. Tahtaya çıkan çocuklar yazmakta zorlanınca öğretmen
T.K. sinirlenip, öğrencilerine hakaret etmeye başladı. Ardından T.K., öğrenciye vurmaya başladı.
Öğrenciye tokat atan öğretmen, kimi zaman da öğrencisini itekledi. O anları ise sınıfta bulunan bir öğrenci
kaydetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde öğretmen çocuklarla birlikte tahtaya yazı yazıyor. Daha
sonra yazı yazamayan çocuğa sinirlenen öğretmen hakaret etmeye başlıyor. Ardından çocuklar bir süre
daha yazı yazmaya çalışıyor fakat daha çok sinirlenen öğretmen, öğrencilerden bir tanesine tokat atıyor,
ardından öğrencisini itekleyerek hakaret ediyor. Öğretmeninden dayak yiyen öğrenci ise korkulu gözlerle
yerine oturuyor. Öğretmen 14 Kasım 2016 günü gözaltına alındı ve akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
13 Kasım 2016’da Düzce'de Hazar Uyar (18) eski sevgilisi G.C.'yi (14) sokakta darp ettikten sonra zorla
kendine evine götürdü. G.C.'nin babası M.C. erkekten şikayetçi oldu ve G.C. kurtarıldı. Olaydan 10 gün
sonra H.U. tekrar G.C.'nin yaşadığı evi bastı, G.C.'nin dışarı çıkması istedi. M.C. evin önünde Hazar Uyar'ı
av tüfeğiyle öldürdü. G.C.'nin Eylül ayında erkekten tecavüz suçlamasıyla şikayetçi olduğu, ardından
şikayetini geri çektiği ifade edildi. M.C.'nin ilk kaçırma olayından sonra yerel bir kanala çıkıp devletin
önlem alması gerektiğini söylediği ifade edildi.
14 Kasım 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, merkez Bağlar
İlçesi'nde liseli kız N.S., arkadaşı tarafından 18 yaşındaki erkek öğrenci D.Ö. ile 14 Nisan 2016 günü
tanıştırıldığını, iki öğrencinin bir süre görüşüp arkadaşlık ettiğini belirten savcı, suç tarihinde şüpheli ve
mağdurun okul çıkışında buluştuğunu, D.Ö.'nün ilaç vereceğini bahane ederek kızı bir arkadaşının evine
götürdüğünü kaydettiği öğrenildi. Savcı, D.Ö.'nün burada N.S.'yi zorla eve sokarak kapıyı arkadan kilitleyip
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cinsel istismarda bulunduğunu öne sürerek 23 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmasını istedi.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık D.Ö.'nün yargılanmasına geçtiğimiz günlerde
Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık D.Ö.,
suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üzerinde herhangi bir darp izi bile yok. Biz içeride 5 dakika
durduk. Kendisi ile sadece konuştum. Herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. İlk ifadem avukatım
gelmeden önce alınmıştı. Bunu kabul etmiyorum. Ben kendisinin 17- 18 yaşında olduğunu düşünüyordum"
dedi. Mahkeme delillerin önemli ölçüde toplanması, sanığın tutuklu kaldığı süre, kaçma, gizlenme veya
delilleri karartması konusunda somut olguların bulunmaması, uzun tutukluluk sürelerinin Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi uygulamaları ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlali
olarak kabul edilmesini dikkate alarak, D.Ö.'nün serbest bırakılmasına hükmetti.
15 Kasım 2016’da, Kütahya’nın Çavdarhisar İlçesi Kızık Köyü'nde Ali Karakurt, dayısının kızı ve aynı
zamanda sevgilisi Ayşe Şahin'i geçen Perşembe günü kaldığı yetiştirme yurdundan kaçırdı. Ali Karakurt,
jandarmaların kendilerini bulduğunu öğrenince babaannesinin evinde av tüfeğiyle önce kaçırdığı Ayşe
Şahin'i öldürdü, ardından da aynı silahla intihar etti.
16 Kasım 2016’da Çanakkale’de bir imam hatip okulunda öğretmen C.A. kız öğrencisini taciz etti. Şikayet
üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Okul idaresi olayla ilgili açıklama yapmazken C.A. kaymakamlık
tarafından açığa alında, taciz iddialarının araştırılması üçü iki müfettiş görevlendirildi.
16 Kasım 2016’da, Tokat Kent merkezinde bulunan Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde
okuyan beş öğrenci, geçtiğimiz hafta odasında üzerlerinde sigara araması yapan evli ve 3 çocuk babası
İ.A.'nın (50) kendilerine elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle önce okul yönetimine, ardından İl Milli eğitim
Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Yapılan şikayet sonrası okulda yapılan incelemenin
ardından İ.A.'nın önce idareciliği düşürülerek Turhal'da bir okula gönderildi. Ardından ise açığa alındı. Milli
Eğitim İl Müdürlüğü, İ.A. hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.A. sevk edildiği
mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
18 Kasım 2016’da, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kreş ve Gündüz
Bakımevi'nde görevli kadın çocuk bakıcısı N.A.D. hakkında, 2.5 yaşındaki bir erkek çocuğun makatına
kalem sokarak işkence yaptığı iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı ve Tekirdağ Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, iddia üzerine görevlinin işine son verip savcılığa suç duyurusunda
bulunduklarını belirterek, “Adlı Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucu bekliyoruz” dediği öğrenildi.
18 Kasım 2016’da İzmir’de E.E. karısının yeğeni 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Olay rehber
öğretmenin yaptığı çalışma kapsamında ortaya çıktı. Rehber öğretmenin erkekten şikayetçi olması üzerine
gözaltına alınan E.E. tutuklandı. (Bu cinsel istismar E.E.'nin tutuklanması üzerine basına yansıdı)
18 Kasım 2016’da İzmir'de M.Ç. komşusunun kızı 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Olay
rehber öğretmenin biyografi çalışması üzerine ortaya çıktı. Rehber öğretmenin erkekten şikayetçi olması
üzerine gözaltına alınan M.Ç. tutuklandı. (Bu cinsel istismar M.Ç.'nin tutuklanması üzerine basına yansıdı)
18 Kasım 2016’da Nevşehir'de M.Ş. (17) bahçede erkek arkadaşıyla oturduğu için okul müdürü erkek S.S.
tarafından okuldan atılmakla tehdit edildikten sonra intihar etti.
19 Kasım 2016’da Antalya'da öğretmen A.K. (42) öğrencisinin ablası S.Ö.'ye (16) odasında cinsel
istismarda bulundu, ardından cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderi. S.Ö.'nün ailesinin hakkında
suç duyurusunda bulunduğu erkek tutuklandı.
20 Kasım 2016’da Zonguldak'ta bir erkek anaokulunda M.K.'ye (3) cinsel istismarda bulundu. Çocuğun
annesi S.K. erkek hakkında suç duyurusunda bulundu. S.K. okul idaresinin olayı örtbas etmeye çalıştığını,
suç duyurusunu geri çekmediği için çocuğu okul getirmemesini söylediğini öne sürdü. Savcılık olayla ilgili
soruşturma başlattı. (Haberlere erkeğin okuldaki görevi ilişkisi yansımadı)
21 Kasım 2016’da Adana'da A.K. (44) karısı Sibel Keklik (37), çocukları Özgür (13) ve Okan Keklik'i (15)
boğazını keserek öldürdü. A.K.'ye Temmuz ayında evden uzaklaştırma kararı verildiği, cezanın 26 Eylül'de
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bittiği ifade edildi. A.K.'nin cinayetleri Sibel Keklik'in evi satmayı kabul etmediği için işlediği ve kadına
sürekli "Bu evi satıp köyle gitmezsen bu ev mezarınız olacak" dediği öne sürüldü. Erkek cinayetten sonra
intihar etti.
22 Kasım 2016’da Edirne'de B.O. üvey kızı G.K.'ye (12) cinsel istismarda bulundu. G.K.'nin şikayeti
üzerine gözaltına alınan erkek serbest bırakıldı. G.K. sosyal hizmetlere teslim edildi. (1,5 yıl önce yaşanan
bu cinsel istismar olayı evden kaçan G.K.'nin bulunması ve erkekten şikayetçi olması üzerine basına
yansıdı)
23 Kasım 2016’da Antalya’da Y.S. (32) üvey kızı A.K.’ye (12) tecavüz etti. Y.S.’nin A.K.’ye 1,5 yıldır
tecavüz ettiği öne sürüldü. Olay A.K.’nin annesinin kızının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine ortaya
çıktı. A.K.’nin annesi Y.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Y.S. hakkında iddianame
hazırlanıyor. (Geçen ay yaşanan bu cinsel istismar olayı 23 Kasım’da basına yansıdı)
24 Kasım 2016’da, İzmir'in Bornova İlçesi'nde, evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını
kaybeden ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Y.K.'nin ölümünün ardından yaşadığı dram ortaya çıktı. 4 ay önce
arkadaşının dedesinin tacizine uğradığı öne sürülen, o günden sonra okula gitmeyen, psikolojik tedavi
gören Y.K.'nin, duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağı için yaşadığı stres ve korkuya minik kalbinin
dayanmaması sonucu, kalp krizinden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Cinsel istismarla suçlanan sanık 56
yaşındaki T.Ç. ise tutuksuz yargılanıyor.
26 Kasım 2016’da Muğla’da U.T. (18) 14 yaşındaki kız çocuğun tecavüz etti. Hamile olduğu anlaşılan kız
çocuğuna mahkeme kararıyla kürtaj yaptırıldı. U.T. tutuklandı. (2,5 ay önce yaşanan bu olay kız
çocuğunun hamileliğinin sonlandırılması üzerine 26 Kasım’da basına yansıdı)
26 Kasım 2016’da İstanbul’da bir okulda kantin görevlisi M.M. öğrenci kızlara cinsel istismarda bulundu.
M.M. gözaltına alındı.
26 Kasım 2016’da Sakarya’da A.B. (35) tanıdığı L.T.’ye (14) cinsel istismarda bulundu. L.T. erkekten ve
daha önce İstanbul’da kendisine cinsel istismarda bulunan A.B.’den (20) şikayetçi oldu. L.T.’nin şikayetten
bir gün sonra hastanede düşük yaptığı ifade edildi. Gözaltına alınan erkekler tutuklandı.
27 Kasım 2016’da Kocaeli’nde E.T. (22) tanımadığı 18 yaşından küçük kız çocuğunu sokakta elle taciz
etti, kızın direnmesi üzerine kaçtı. Şikayet sonucu yakalanan E.T. tutuklandı.
28 Kasım 2016’da Balıkesir’de S.K. (40) karısı Fatma Karabulut’u (34) bıçaklayarak öldürdü, kızları İ.K.
(10) ve G.K.’yi (6) yaraladı. Erkek cinayetten sonra intihara teşebbüs etti. Trafik polisi olan S.K.’nin bir
süredir psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürüldü.
29 Kasım 2016’da Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde eşi cezaevinde bulunan 29 yaşındaki S.B. adlı kadın ile
aşk yaşayan 27 yaşındaki pazarcı T.K., kadının ikisi kız, üç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla tutuklandı.
29 Kasım 2016’da İstanbul’da bir erkek bir spor salonunda A.Ç.’ye (5) cinsel istismarda bulundu. Olay
annesinin kızının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine ortaya çıktı. A.Ç.’nin annesi spor salonu
yetkililerinin olaya kayıtsız kaldığını öne sürdü, erkek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
(Haberlere erkeğin spor salonunda bulunma sebebi ve yaşı yansımadı)
29 Kasım 2016’da Eskişehir’de bir lisede okul müdürü A.V. 18 yaşından küçük iki öğrenci kıza cinsel
istismarda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.V. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
30 Kasım 2016’da Tekirdağ’da F.A., İ.G., Y.P., S.D. ve Ö.M., Z.K.’ye (13) cinsel istismarda bulundu.
Erkeklerin bir yıldır Z.K. ile para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürüldü. Erkekler küçük yaşta çocuğa taciz ve
tecavüz suçlarından tutuklandı.
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30 Kasım 2016’da Muğla’da öğrenci E.T. (13) okul arkadaşı bir kız ve beş oğlanı taciz etti. Çocukların
okula gitmek istememesi üzerine olay ortaya çıktı. Ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.T. oyun
oynadığını ve kötü bir niyetinin olmadığını söyledi. E.T. serbest bırakıldı.
1 Aralık 2016’da İzmir’in Konak ilçesinde, 9 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia
edilen. Enes A. (29) isimli bir şahısı tutuklandı.
1 Aralık 2017’de Samsun'da L.K. (27) tanımadığı S.D.'ye (15) adres sorma bahanesiyle aldığı aracında
cinsel istismarda bulundu. S.D. ailesiyle birlikte erkekten şikayetçi oldu, L.T. tutuklandı.
2 Aralık 2017’de Samsun'da öğretmen İ.Ö. öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun ilçe milli
eğitim müdürlüğüne gönderdiği dilekçe üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı.
3 Aralık 2017’de Manisa'da F.Z. (60) torunu S.Z.'ye (5) cinsel istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine
erkek tutuklandı.
4 Aralık 2016’da iddiaya göre Tülay E., kızı İ.’yi sallanan süt dişini kontrol ettirmek için Bursa Osmangazi
ilçesindeki Devlet Hastanesi Hürriyet Semt Polikliniği’ne götürdü. Küçük kızı yalnız başına içeriye alıp
koltuğa oturtan kadın doktor R.G., İ.E.’den ağzını açmasını istedi. Dişçiden korktuğu için ağzını açmayan
İ.E.’ye, doktor R.G., iddiaya göre, “Bu dişi çekmek lazım, çektirmeyeceksen niye geldin” diye bağırdı,
ardından da elindeki diş çekme aparatıyla yüzüne vurdu, kolundan tutarak oturduğu koltuktan yere fırlattı.
Bunun üzerine Tülay E., İ.’nin yüzünde kızarıklık, kolunda morluklar ve tırnak izlerini görünce R.G.’nin
odasına girdi. Doktor R.G. ile anne arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında R.G. iddiaya göre,
“Madem kızın ağzını açmayacaktı niye getirdin” diyerek Tülay E.’ye de tokat attı. Tülay E. ve İ.E., Çekirge
Devlet Hastanesi ve Adli Tıp Kurumu’ndan darp raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Üzerine atılı iddiayı kabul etmeyen diş doktoru R.G. hakkında soruşturma başlatıldı.
5 Aralık 2016’da Adana'da 8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi F.A., ya 1 yıldır cinsel istismarda bulunduğu
iddiasıyla gözaltına alınan 56 yaşındaki zanlı Ş.K. tutuklandı.
5 Aralık 2017’de İzmir’de üç erkek A.S.’yi (16) evinden kaçırdı, götürdükleri depoda işkence etti. A.S. bir
kişinin ihbarı üzerine İstanbul’da bir parkta baygın halde bulundu. A.S. ve ailesinin erkeklerden daha önce
de defalarca şikayetçi olduğu belirtildi.
5 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre Urfa'nın Siverek ilçesinden 12 Haziran tarihinde tarım işçisi olarak
gittikleri Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaçırılan 13 yaşındaki 7'inci sınıf öğrencisi F.T, 163 gün sonra
Diyarbakır'da Ahmet Karadağ'ın (25) aile evinde bulunmuştu. Gözaltına alındıktan sonra Karadağ, 19
Kasım'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "Çocuğa cinsel istismar ve zorla alıkoyma" suçlamasıyla
tutuklandı. Hakkında yol tutuklaması verilen Karadağ, 3 Aralık'ta kaçırılma olayının yaşandığı Hınıs İlçe
Savcısı'na SEGBİS sistemi ile ifade verdi. Savcılık ifadesi ardından Karadağ, 15 gün sonra cezaevinden
tahliye edildi.
6 Aralık 2017’de Adana’da Ş.K. (56) yeğenin kızı F.A.’ya (8) evinde cinsel istismarda bulundu. Rehber
öğretmeniyle görüşmesi sırasında olayı anlatan F.A.’nın bir yıldır cinsel istismara kaldığı ifade edildi. Ş.K.
tutuklanırken, F.A.’nın babası erkekten şikayetçi olmadı, cinsel istismara inanmadığını söyledi.
7 Aralık 2016’da Muğla'nın Milas İlçesi'nde, 13 yaşındaki (S.A.) kız kardeşine 8 yıldır cinsel tacizde
bulunup, isteklerini yeri getirmediğinde işkence ve kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan
22 yaşındaki R.A. tutuklandı.
8 Aralık 2016’da Mersin'de, 25 Ağustos'ta 11 yaşındaki H.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle
E.A.(22) hakkında Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın karar duruşması görüldü.
Karar vermek üzere duruşmaya kısa bir süre ara veren heyet, aranın ardından kararını açıkladı. Sanık
hakkına “çocuğun cinsel istismarı” nedeniyle 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, bu eylemi silahla
yapması nedeniyle 10 yıl ceza artırımda bulunarak, sanığa 30 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Ayrıca “çocuğun cinsel istismarı nedeniyle hürriyetinden yoksun bırakılmasına” 15 yıl, “delilleri gizlemek
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adına adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa verilen toplam
hapis cezası 63 yıl oldu.
8 Aralık 2016’da İstanbul Eyüp’teki Vialand AVM Watsons mağazasında ruj çalmakla suçlanan 17 yaşında
ki lise 3. sınıf öğrencisinin mağaza müdürü ve AVM güvenlik görevlisi tarafından çırılçıplak soyularak
arandığı iddia öğrenildi.
9 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan F.D ve Ş.D., şu beyanlarda bulundu: “20
Nisan 2016’da ailece mevsimlik işçi olarak Sivas iline gittik. Yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra Ekim ayı
sonunda Çınar’a döndük. Kızım G.D.’nin karnında bir şişlik vardı. Ben kist veya adet düzensizliğinden
olabileceğini düşündüm. Kasım ayı başlarında kızım “anne yanlarım ağrıyor” dedi. Acı çektiğini görünce
onu Çınar Devlet Hastanesine götürdüm. Oradan bizi Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesine sevk ettiler.
Neden oraya sevk ettiklerini sordum. Kist veya başka bir şey olabilir, biz bakamayız dediler. Taksiye
atlayıp kızımı Kadın Doğum Hastanesine getirdik. Kızım muayeneye alındı. Kısa bir süre sonra polisler
geldi. Doktoru bekledik. Yaklaşık 2 saat sonra doktor beni çağırdı. Kızımın durumunu bilip bilmediğimi
sordu. Ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Kızımın hamile olduğunu söyledi. Baygınlık geçirdim. Bir erkek
yeğenim ile kızımı hastaneye götürmüştük. Babası duyarsa ne olacak diye endişeleniyordum. O gece
hastanede kızımın yanında kaldım. Polisler kızı çıkaramayacağımı ve orada kalacağını söylediler. Beni
Çınar’a gönderdiler. 2 gün sonra babası ile birlikte hastaneye gittik. Kızımızın koruma altına alındığını
söylediler. Söylediklerine göre doğum sezaryenle olmuş. Kızımla telefon ile konuşuyoruz. 2 defa onu
ziyaret edebildim. Kendisine bunu yapanın kim olduğunu bize söylemedi. Fakat ifadesinde söylemiş diye
duydum. Kızımıza bunu yapandan şikayetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.”
9 Aralık 2017’de Kütahya'da Y.K. (16) komşusu S.Ç.'ye (14) evinde tecavüz etti. S.Ç.'nin şikayeti üzerine
Y.K. tutuklandı.
14 Aralık 2017’de Tekirdağ’da A.D., sevgilisi H.K.’nin kızı E.B.’ye (6) cinsel istismarda bulundu. H.K., A.
D.'nin kendisini sürekli darp ettiğini, kızına da tacizde bulunduğu belirterek şikayetçi oldu. A.D. tutuklandı.
14 Aralık 2017’de Samsun'da B.T. (50) üvey kızı E.A.’ya (16) cinsel istismarda bulundu. B.T.’nin E.A.’yı bir
yıldır cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Bir süre önce intihara teşebbüs eden E.A. erkekten
şikayetçi oldu. B.T. tutuklandı.
15 Aralık 2016’da Bolu’nun Seben ilçesindeki Seben Çok Programlı Lisesi’nin Müdürü 58 yaşındaki M.S.,
odasında 9 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. M.S.’nin öğrencilere
tacizinin, odasındaki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Seben Çok Programlı Lisesi’ne yaklaşık 6
ay önce müdür olarak atanan M.S., iddiaya göre okuldaki 9 kız öğrenciye odasında cinsel tacizde bulundu.
M.S.’nin, elle taciz ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdiği, birisine üzerinde, ‘Seni seviyorum’ yazılı kupa
bardak hediye ettiği ileri sürüldü. Öğrencilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma
başlatırken, M.S. suçlamaları kabul etmedi. Yapılan incelemede M.S.’nin öğrencilere tacizinin odasındaki
güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. M.S.’nin, kendisinden önceki müdür tarafından odaya konulan
güvenlik kamerasından haberi olmadığı belirtildi.
15 Aralık 2016’da Van'da zihinsel engelli 2 çocuğun T.G. isimli korucunun cinsel istismarına uğradığı ve
çocuklardan birinin hamile kaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, kardeş olan çocuklardan 12
yaşındaki yaklaşık 2 hafta önce gittiği okulda baygınlık geçirdi. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan
çocuğun, uğradığı istismar soncu hamile kaldığı ortaya çıktı. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine polis
çocuğun yaşadığı eve giderek, diğer kardeşlerini de hastaneye getirdi. Yapılan muayene sonucu
çocuklardan 10 yaşındakinin de istismara uğradığı belirlendi. Emniyetin jandarmaya devrettiği soruşturma
sonucunda aynı mahallede yaşayan ve 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen T.G. isimli korucu gözaltına alındı.
Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce koruma
altına alındı.
15 Aralık 2016’da Muğla’nın Milas ilçesi Baharlı Mahallesi Koru Sanayi Sitesi’nde bir çocuğun üzerindeki
elbiselerinin çıkarılarak kemerle dövüldüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi. İhbar
üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, oğlunu döven Özay Ç.’yi gözaltına aldı. Özay Ç. İfadesinde,
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oğlunun okula gitmediğini yönünde bilgi geldiğini belirterek, “Aramaya çıktım. Okula yakın bir yerde sigara
içerken yakaladım, çok sinirlendim” dediği belirtildi. Savcılıkta ifadesine başvurulan baba Özay Ç. serbest
bırakıldı.
15 Aralık 2016’da Ankara’da bir kreşte çekilen görüntülerde 5.5 yaşındaki otizmli bir çocuk, diğer çocuklar
tarafından 10 dakika boyunca dövülüyor. Çocuğun vücudunda pek çok ısırık izine de rastlandığı öğrenildi.
Olay sonrası hastaneden darp raporu alan baba kreşten davacı olduğunu ifade etti.
15 Aralık 2016’da, Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan, lise 3. sınıf öğrencisi E.A., bir süre önce evde hap
içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız, midesi yıkandıktan sonra taburcu edildi.
İyileşip okula giden E.A. rehberlik öğretmenine üvey babasının kendisine tacizde bulunduğu için bunalıma
girdiğini, bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyince konu Jandarmaya bildirildi. Jandarmaya
ifade veren E.A. “Bu davranışları yaklaşık 1 yıldır sürüyor. İlk eylemi beni dudağımdan öpmek oldu. Ben
engellemeye çalışıyordum. Anneme söylediğimde ‘baba sevgisidir’ diyordu. Göğüslerime elleyip özel
bölgelerime dokunmaya çalıştı” dedi. Genç kızın şikâyeti üzerine jandarma 50 yaşındaki üvey baba Bekir
T.’yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Bekir T., “Üvey kızım şımarık büyüdüğü için bana iftira
atıyor” diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Bekir T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
15 Aralık 2017’de Samsun’da K.T. (16) akrabası 12 yaşındaki kızı taciz etti. Kızın şikayeti üzerine
gözaltına alınan K.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 Aralık 2017’de Bolu’da M.V. sevgilisinin kızı C.B.’ye (12) cinsel istismarda bulundu. Erkek hakkında
açılan davanın ilk duruşması 27 Ocak 2017’de görülecek.
16 Aralık 2016’da Adana'da yaşları 8 ile 12 arasında değişen 11 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve 26
Eylül'de gözaltına alınarak tutuklanan Salih Bolat, Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ölü bulundu
16 Aralık 2016’da Amasya'da zihinsel engelli öğretmenliği yaptığı iddia edilen Ç.K. adlı kadın öğretmenin
paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı. Ç.K. tarafından kayda alınan videoda zihinsel engelli bir
öğrenciye bir başka öğretmen tarafından yapılan muamele yer alıyor. "Kötü kokuyorsa çözüm Gülşah
hoca" notuyla paylaşılan videoda korku dolu gözlerle etrafına bakan öğrencinin üzerine temizlik maddesi
olduğu düşünülen bir sıvı sıkılıyor. Diğer öğrencilerin de izlediği bu muamele sosyal medyada paylaşıldı.
17 Aralık 2016’da İzmir'de 61 yaşındaki öğretmen Şevket G.'nin, zihinsel engelli 3 öğrencisine cinsel
istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevien konuldu. İzmir'de Bornova Körfez Özel Eğitim
Merkezi'nde Bahçecilik dersine giren 61 yaşındaki öğretmen Şevket G.'nin, E.Y., B.K., T.Ç., isimli zihinsel
engelli öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Cinsel istismar olayı ise öğrencilerin okulda
bulunan H. İsimli öğretmenlerine olayı anlatması ile ortaya çıktı
17 Aralık 2017’de Tekirdağ'da G.K. sosyal medyada tanıştığı iki kıza cinsel istismarda bulundu.
Çocuklarının ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan G.K. tutuklandı. G.K.’nin 9-15 yaşları arasında
dokuz kıza da sosyal medyada cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
18 Aralık 2017’de Ağrı'da bir kadın ve 13 yaşında bir oğlan cesedi battaniyeye sarılı halde bulundu.
Ölenlerin mülteci olabileceği ifade edildi.
19 Aralık 2017’de Mersin’de Suriyeli W.A. karısı Renim Taha Mehlül’ü öldürdü. Cinayetten sonra camdan
atlayan W.A. öldü. Otel odasında 1,5 yaşındaki çocukları ağlarken bulundu.
19 Aralık 2017’de Sakarya'da D.S. (16), Ç.K. (23), A.N. (18), C.K. (18), Ş.U. (20) ve H.İ.P. (19) tehdit
ettikleri B.G.'ye (18) tecavüz etti. Erkeklerin B.G.'ye iki yıldır tecavüz ettiği ve tecavüz görüntüleriyle şantaj
yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan erkekler çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile
kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adliyeye sevk edildi.
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21 Aralık 2016’da, Bolu Valiliği'nde koruma polisi olarak görev yaparken dini nikahla birlikte yaşadığı
eşinin kızı 17 yaşındaki S.G.'ye sarkıntılık düzeyinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz
yargılanan polis memuru M.A.Y., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
22 Aralık 2017’de Kırklareli’nde aralarında mahalle esnafının da olduğu 10 erkek yaşları 11 ile 14 arasında
değişen üç kız çocuğuna cinsel istimrarda bulundu. Olay bir ihbar üzerine ortaya çıkarken, erkeklerin bir
yıldır kızlara cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Erkekler tutuklandı.
23 Aralık 2016’da Bolu'nun Mengen İlçesi'ndeki lisede görev yapan öğretmen A.Ç., 7 kız öğrenciye cinsel
içerikli mesaj atarak tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
23 Aralık 2017’de Tekirdağ'da H.T. torunu E.T.’ye (14) cinsel istismarda bulundu. E.T. erkeğin sürekli
tacizine maruz kaldığını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine H.T. tutuklandı.
24 Aralık 2016’da, Mersin'de yaşayan lise öğrencisi N.B.Y., okul çıkışı evine gitmek için bindiği minibüste
şoför ve yanındaki bir kişi tarafından alıkonulup, taciz edildiğini N.B.Y., ancak çığlık atmasıyla minibüsten
inebildiğini anlattı.
25 Aralık 2017’de Manisa'da V.D. (23) ve B.Ç. (17) zihinsel engelli K.A.’ya (17) cinsel istismarda bulundu.
K.A.’nin ailesine cinsel istismarı anlatması üzerine aile erkekler hakkında suç duyurusunda bulundu. V.D.
tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
29 Aralık 2017’de Bilecik'te bir markette çalışan Y.A. (54) alışveriş yapan 14 ve 15 yaşlarına iki kıza cinsel
istismarda bulundu. Y.A. tutuklandı.
29 Aralık 2017’de Samsun'da E.K. (25) eski sevgilisi A.B.'ye (17) konuşma bahanesiyle götürdüğü
apartman boşluğunda cinsel istismarda bulundu. A.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek
tutuklandı.
29 Aralık 2017’de Samsun'da B.Ç. kızları E.Ç. (15) ve S.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulundu. S.Ç.'nin
şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Şikayet edildiğini öğrenen B.Ç.'nin intihara teşebbüs
etti, hafif yaralandı.
29 Aralık 2017’de Samsun'da bir ortaokulda öğretmen M.S. öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundu. Kızın
ailesinin şikayeti üzerine erkek gözaltına alındı. Olaydan sonra sekiz kızın ailesi de erkekten şikayetçi
oldu. M.S. tutuklandı.
30 Aralık 2016’da Antalya Barosu, 'pis' olmakla suçladığı kız öğrencisi 7 yaşındaki F.N.'yi sınıfta iç
çamaşırıyla dolaştırıp başını duvara vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni D.L. hakkında suç duyurusunda
bulunduğu öğrenildi.

16.3 Yargılanan/Gözaltına Alınan/Tutuklanan/Toplumsal Olaylarda Şiddet
Gören Çocuklar
3 Ocak 2016’da Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının ve operasyonun olmadığı Yenişehir’de güvenlik
güçlerinin çevreye rastgele ateş açılması nedeniyle Y.T. (6-erkek çocuk) başına isabet eden kurşunla
yaralandı.
5 Ocak 2016’da Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 5’i
çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklandı.
6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne annesinin
yanına gitmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Emrullah Uçar (16) isimli
çocuk vurularak yaralandı. Askerlerce gözaltına alınan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçar,
asker ve özel harekat polisleri şiddetine maruz kaldığını belirtti. Uçar, yaşadığı olayla ilgili şunları belirtti:
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"Hastaneye götürürken de işkence yapıyorlardı. İçlerinden biri ağzıma tükürdü. Yaralı ayağımı kaldırıp
yere bırakıyorlardı. Defalarca tekrarladılar. Defalarca başıma vurdular. Türk bayrağını bana gösterip ‘bu
ne biliyor musun, bunu tanıyor musun’ diye soruyordu. Beni buraya getirmek üzere ambulansa
bindirdiklerinde de 'Kelimeyi şahadet getir' diyorlardı. Onlar bana işkence yaparken oradaki hemşirler de
gülüyorlardı" dedi.
8 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Fatihpaşa Mahallesi’nde Rozerin Çukur’un (17), Süleyman Nazif
İlköğretim Okulu tarafında bulunan evinin önünde keskin nişancılar tarafından açıldığı iddia edilen ateş
sonucu öldürüldüğü bildirildi.
8 Ocak 2016’da Diyarbakır da Ayşe Nur Polat (23) adlı öğrenci de Muazzez Tümer Kız Öğrenci
Yurdu’ndaki odasında karnından vurularak yaralandı. Her iki kişinin de polis ekiplerinin operasyonları
sırasında açılan ateş nedeniyle vurulduğu ileri sürüldü. Akşam saatlerinde ise Kayapınar İlçesi’ne bağlı
Peyas Mahallesi’nde Y.A. (15-erkek) “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla sırtından vurularak yaralandı.
8 Ocak 2016’da Van’ın Başkale İlçesi’nde gözaltına alınarak Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne getirilen D.B.
(17), “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı” iddiasıyla tutuklandı.
9 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’nde açılan ateş sonucu karnından vurularak yaralanan
S.G.’nin (14-erkek) tedavisi tamamlanmamasına rağmen gözaltına alındığı öğrenildi.
10 Ocak 2016’da Şırnak/Cizre’nin Nur Mahallesi’nde engelli olduğu belirtilen H.E. (17) keskin nişancılar
tarafından vurularak yaralandı.
10 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Selahattin Gündüz (14) isimli çocuk, karnından yaralanandı. Gündüz, yaralı
olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde, polis tarafından gözaltına alındı.
10 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 9 çocuktan 5’i “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
11 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Fatih Yıldız, 24.12.2015 tarihinde okuldan (Silvan Lisesi) çıkarken okulunda bilinmeyen bir madde eline
alıp eve doğru gelirken polisleri görünce elindekini yere atmış. Poliste onu yakalayıp bu sana aittir diyerek
gözaltına alınmıştır. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece yargılanıp cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda E
Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum henüz çocuk ve eline aldığı cismin ne olduğunu dahi
bilememektedir. Oğlum herhangi bir eylemden dolayı alınmış değildir. Oğlum suçsuzdur. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Ocak 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Hacıahmet Mahallesi’nde ise K.A. (10) ve zihinsel
engelli E.S. (13) adlı çocuklar, “polise taş attıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde operasyonları protesto eden gruba polisin müdahalesi
sonucu 6 çocuk gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Dağkapı Mahallesi’nde bir eve top mermisinin isabet etmesi
sonucu 3 çocuğun, Yafes Mahallesi’nde de açılan ateş nedeniyle bir çocuğun yaralandığı öğrenildi. Yaralı
çocuklardan Yusuf Akalın (12) ve Büşra Akalın (10) kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdiler.
14 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Peyas Mahallesi’nde bir cismin patlaması sonucu
ağır yaralanan Ferit Kösem (15) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
16 Ocak 2016’da Diyarbakır’da özel harekât polisleri tarafından Silvan-Bismil yolunda araçları
durdurularak gözaltına alınan H.İ. (16), Yusuf Öztürk ve Engin Gökhan “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
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16 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında,
hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle A.Çapan isimli çocuk, gözaltına alındı. 17 Ocak günü Çocuk Şube
Amirliği'nde tamamlana işlemlerin ardınadn adliyeye sevk edilen A.Ç., "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla
tutuklandı.
19 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekipleri 3’ü
çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Ocak 2016’da tutuklandı.
17 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Kale Mahallesi’nde Şeyh Seyda Camisi yakınlarında bir eve havan
topu mermisi isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Hayrettin Şınık (10) hastaneye
kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
18 Ocak 2016’daki çatışmalar nedeniyle Şırnak’ın Cizre İlçesi Şah Mahallesi’nde M.İ.
vurularak ağır yaralandığı öğrenildi.

adlı çocuğun

18 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde yakınına havan topu mermisi düşen İ.Ü. (15erkek) adlı çocuk yaralandı.
18 Ocak 2016’da, Urfa'nın Süleymaniye ilçesinde, M. E. (17) ile M.Y. Ç (17) isimli çocuklar, polis
tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt
üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurma" iddiasıyla tutuklandı. Avukatları tarafından, çocukların
gözaltına alınma esnasında ve sonrasında ağır işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.
19 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eylem yapan gruba müdahalede bulunan polis, 3'ü çocuk
4 kişiyi gözaltına aldı. 20 Ocak günü, emniyette tamamlana işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
Ş.K.(16), M.Ş.O.(16), M.C.E.(16) ve Anıl Karabulut (18), "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
21 Ocak 2016’da İzmir’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden biri çocuk 5 kişi
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
22 Ocak 2016’da, Muş ilinde, merkeze bağlı Karakuyu köyünde, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, E.Y.
(17) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına alındı.
22 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Çelebi Eser Ortaokulu’nun bahçesine,
kimliği belirsiz kişiler tarafından bilinmeyen bir cisim saldırıda bulunuldu. Meydana gelen patlamada,
yarıyıl karnesi almayı bekleyen 5 çocuk yaralandı.
24 Ocak 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde eylem yapan lise öğrencilere polisin müdahalesi sonucu 14
çocuk gözaltına alındı.
24 Ocak 2016’da İzmir’de lise öğrencilerinin düzenlediği eyleme de müdahale eden polis ekipleri 12
çocuğu darp ederek gözaltına aldı.
24 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen eyleme polis ekipleri gerçek mermili silahlarla müdahale etti.
Açılan ateş sonucu A.Y.K. (16) ayağından vurularak yaralandı. Zırhlı polis aracına bindirilerek gözaltına
alınan ve Hürriyet Polis Karakolu’na götürülen A.Y.K.’nin daha sonra polis gözetiminde hastaneye
kaldırıldığı öğrenildi.
25 Ocak 2016’da, Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3’ü çocuk 10 kişi, "izinsiz
gösteriye katılarak kamu düzenini bozmaya çalışmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 27 Ocak 2016’da,
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü çocuk 10 kişiden, M. P. (17), C. Ç. (17)
isimli çocuklar ile Murat Altıntaş isimli yurttaş "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
25 Ocak 2016’da Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Kıbrıs Köyü’nde polisin, alıkoyarak kaçırdığı M.F.Y.
(17) adlı lise öğrencisini ölüm tehdidi ve para vaadiyle ajanlığa zorladığı ileri sürüldü. M.F.Y., hakkında
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örgüt propagandası suçundan ihbarlar olduğunu belirterek kendisinden bazı fotoğrafları gösterip teşhiste
bulunmaya zorlayan polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
26 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçenin
yasak olmayan Ziya Gökalp Mahallesin'de bulunan bir eve bombaatar isabet etmesi sonucu, Ramazan
Bertan (9) isimli bir çocuk sağ koluna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı.
28 Ocak 2016’da İstanbul’da Başakşehirspor ile Amedspor futbol takımları arasında oynanan Türkiye
Kupası maçında sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları protesto etmek için slogan atan Amedspor’un
taraftar grubu Barikat üyesi 6’sı çocuk 30 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
29 Ocak 2016’da Kilis’te 18 Ocak 2016’da Eyüp Gökçeimam Ortaokulu’nun bahçesine Suriye’den IŞİD’in
attığı roket mermilerinin düşmesi sonucu yaralanan Gülten Canpolat (12) adlı öğrenci tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi.
30 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cudi Mahallesi’nde Yaralılardan Sultan Irmak (15) da kan kaybına
bağlı olarak yaşamını yitirdi.
30 Ocak 2016’da Adana’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis ekiplerinin açtığı
ateş sonucu M.C.Ç. ve G.A. adlı iki çocuk yaralandı.
2 Şubat 2016’da operasyonların sürdüğü Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde bir evin bahçesine
top mermisi düşmesi nedeniyle 10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğun ağır yaralandığı, ablasının da
bacağından yaralandığı öğrenildi.
2 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan G.A. adlı çocuk tedavisi tamamlanmadan gözaltına alınarak sevk
edildiği mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. Aynı eylem nedeniyle 2’si
çocuk 4 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
4 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Mahmur Can Çakır (16) adlı
çocuk yaşamını yitirdi.
4 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi Hasırlı Mahallesi’nde 2 Şubat 2016’da bulunduğu eve top
mermisinin isabet etmesiyle ağır yaralanan Murat Menekşe (13) yaşamını yitirdi.
5 Şubat 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’nda yaşayan ve adı öğrenilemeyen 9-10
yaşarındaki bir kız çocuğu sınıra yaklaştığı gerekçesiyle askerlerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
5 Şubat 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’nda yaşayan Emel El-Şêx (10) ile Endan
Hemze (36) “sınırı geçmek istedikleri” iddiasıyla askerlerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
7 Şubat 2016’da, Van merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'ne zırhlı araçlarla gelen
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, yaşları 13 ile 16 arasında değişen Suat Orhan, Uğur Kurt ve
Dündar Acar isimli çocuklar, vücutlarına isabet eden kurşunlar yaralandı. Yaralı çocuklar, Van Yüzüncüyıl
Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Görgü tanıkları, Saat 19.30 civarında
zırhlı araçlarla mahalleye gelerek araçlardan inen polislerin, o sırada sokakta bulunan yurttaşların üzerine
rastgele ateş açtığını belirtti.
8 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı
ve meydana gelen sivil ölüm olaylarını gürültü eylemi ile protesto etmek isteyen yurttaşlara polis
müdahalede bulundu. Bağlar Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde berber olarak esnaflık yapan Muhammet
Turunç (19) isimli yurttaş, polis tarafından açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı. Diyarbakır Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Turunç, tedavi altına alındı.
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9 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan katliama tepki göstermek amacıyla
Koşuyolu Parkı'nda bir ayara gelerek protesto yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis, gaz
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale üzerine kentin bir çok noktasına yayılan
protesto gösterileri sırasında, Sento Caddesi üzerinde bulunan Geterler Petrol yanında Mahmut Bulak (16)
adlı çocuk, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları,
Bulak’a ranger tipi bir araçtan ateş açıldığını ileri sürdü. Bedia Bozkurt isimli bir kadın ise, elmacık kemiğini
sıyıran bir kurşun nedeniyle yaralandı. Bozkurt, Bağlar Özel Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
9 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaşamını yitiren ve
asker ve polis tarafından ceset torbasına konulmuş 27 yurttaşa ait (5’i kadın) cenaze, Cizre Devlet
Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye getirilen cenazelerin çoğunun yanmış ve parçalanmış halde olduğu ve
27 cenazenin 8'inin Urfa'ya, 7'sinin Mardin'e, 12'sinin ise Şırnak'a gönderildiği öğrenildi.
10 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesi Seymenler Caddesi'nde yol
kenarında oturan 3 çocuk, belirlenemeyen bir nedenle Akrep ve Ford Ranger tipi zırhlı araçlara bindirilerek
polis tarafından gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaşamını yitiren
12 kişiye ait cenaze Cizre Belediyesi'ne ait ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
10 Şubat 2016’da Aydın’ın Ortaklar İlçesi’nde gürültü eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3
çocuk, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Şubat 2016’da Adana’da 1’i çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla aynı gün
tutuklandı.
14 Şubat 2016’da Mardin’e teşhis için gönderilen 17 cenaze 3’ünün Ekrem Sevilgen (17), Serdar Özbek
(32) ve Mehmet Benzer’e (19) ait olduğu öğrenildi.
14 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasağının ilân edileceği iddialarının bulunduğu Mardin’in Nusaybin
İlçesi’nde söylentilere karşı protesto için Dicle Mahallesi’nde toplanan gruplara ateş açan polis ekipleri,
Muğdat Ay’ı (12) vurarak öldürdü. Saldırıda A.D. (16) ayağından yaralandı.
15 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
Diyarbakır’da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin ateş açması sonucu C.Ç. (10) evinin
balkonunda vurularak yaralandı.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlara polis, tazyikli
su ve gaz bombalarıyla ile müdahalede bulundu. A. A. (17) ve O. S. (16) isimli çocuklar ile ve Ebubekir
Sürer isimli yurttaş gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort (Hacıbekir) Mahallesi'nde sabah saatlerinde özel
harekat timleri eşliğinde bir eve polis baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan Sedat Abi (19) isimli
gencin Edremit TEM Şube'ye götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kentte öğlen saatlerinde gerçekleştirilen
15 Şubat protestosu yürüyüşünün ardından da 3 çocuk gözaltına alındı. Çocukların nereye götürüldükleri
ise öğrenilemedi.
15 Şubat 2016’da Tajdin Merse (22) ve Mehmet Dalmış’a (31) ait cenazeler aileleri tarafından teşhis
edildi. Öte yandan soğuk hava deposuna getirilen cenazelerin çocuklarına ait olabileceği ihtimali üzerine
Derya Koç, Yasemin Çıkmaz, İbrahim Temel, Yakup Yalçın, Barış Gasır, Abdullah Gün (16), Felek
Çağdavul (18), Mehmet Özkul (23), Nursel Dalmış (18), Selim Turay (29), Fırat Malgaz, Sakine Şiray,
Cihan Karaman, Ercan Bişkin, Yakup Dadak, Kasım Yana, Ramazan Aydın, Lokman Bilgiç ve Mehmet
Tunç’un ailelerinin de Silopi’ye geldikleri bildirildi.
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15 Şubat 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin
yıldönümünü protesto etmek amacıyla Şırnak Mahallesi'nde gösteri düzenleyen genç gruba müdahalede
bulunan polis, 6’sı çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı. 18 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 24’ü serbest bırakılırken, M.A.T., A.İ, S.E., U.A., E.S.
ve Ö.B. isimli çocuklar "izinsiz gösteri ve yürüyüş" , "Polise mukavemet" ve "Polise taş atmak"
gerekçesiyle tutuklandı.
15 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen yurttaşlara
polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8’i çocuk 37 kişi gözaltına
alındı.
15 Şubat 2016’da Mresin de yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 44 çocuk hakkında hazırlanan
iddianamenin kabul edildiği 26 Mayıs 2016 da öğrenildi. 44 çocuğun “yasadışı örgüt üyesi olmakla”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” ve “tehlikeli maddeleri izinsiz
bulundurmakla” suçlandığı iddianameyi kabul eden Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 21
Haziran 2016’da başlanacağını duyurdu.
16 Şubat 2016’da Adana’da düzenlenen eylemde gözaltına alınan biri çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
19 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Abdulkadirpaşa Mahallesi’nde bulunan zırhlı bir polis
aracından açılan ateş sonucu Dilşah Ak (45) yaşamını yitirdi, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı da
yaralandı. Mardin Valiliği, Dilşah Ak’ın teknik bir arıza nedeniyle vurulduğunu iddia etti.
23 Şubat 2016’da Van’da, Ankara’da 17 Şubat 2016’da bombalı araçla intihar eylemi düzenleyen
Abdülbaki Sömer’in taziyesine katıldıkları gerekçesiyle 4’ü çocuk 9 kişi polis ekiplerinin düzenledikleri ev
baskınlarıyla gözaltına alındı. Aynı gün taziye töreninin yapıldığı yere de baskın düzenleyen polis ekipleri
burada bulunan 8 kişiyi de gözaltına aldı.
24 Şubat 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bir eve baskın yapan polisler, “cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla A.Ş.’yi (13) gözaltına aldı.
24 Şubat 2016’da, Muş'un Varto ilçesine, bağlı Sazlıca köyünde askerler tarafından düzenlenen ev
baskınında E.B. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, ilçe Jandarma Komutanlığı'nda
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B., "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da Cizre’de öldürülen Erdal Şahin için Hakkâri’de düzenlenen cenaze törenine gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 3’ü çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı.
25 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bodrumlardan çıkarılan cenazelerin getirildiği Şanlıurfa’da
teşhis edilen Star Özkül ve Hasan Ayaz’ın (15) cenazeleri de aileleri tarafından teslim alındı.
25 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Sur Mahallesi’nde 3. evin bodrumunda öldürülen ve cenazesi
ailesi tarafından teşhis edilen Murat Şimşek (16) Nusaybin’de gömüldü.
25 Şubat 2016’daki operasyonlarda güvenlik güçleri Muş’un Varto İlçesi’ne bağlı Qerqerut (Sazlıca)
Köyü’nde E.B.’yi (17) gözaltına aldı. E.B. 26 Şubat 2016’da tutuklandı.
25 Şubat 2016’da, Erzurum'un Çat ilçesine, bağlı Karabey Mahallesi'ne jandarma ve özel harekat polisleri
tarafından düzenlenen ev baskınlarında Suzan Gülefer, Baykan Gülefer, Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan
Temiz, Gürkan Güleser isimli yurttaşlar ile D. K. (15), V.G. (14) ve C.G. (16) isimli çocuklar gözaltına
alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü. 26 Şubat 2016’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 9
kişiden Suzan Güleser, Baykan Güleser, Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan Temiz ve Gürkan Güleser,
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
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1 Mart 2016’da Diyarbakır’da Recep Tayyip Erdoğan’ın billboarda asılı afişini yırttığı gerekçesiyle
haklarında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istenen 12 ve 13
yaşındaki iki erkek çocuğunun “suçun unsurlarının oluşmadığından ötürü” Diyarbakır 1. Çocuk
Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat ettikleri öğrenildi.
2 Mart 2016’da Şırnak/Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’ında kurulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden YPS üyesi Abbas Güllübahçe, Azad Yılmaz, Agit Küçük, Harun Barın, YPS üyesi Doğan
Çalış, Hacı Külte (13), Çimen Tankan, İsmail Çetin, Murat Erdin ve Hasan Tağ’ın cenazeleri teşhis edildi.
2 Mart 2016’da Sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırıldığı Cizre’de Cudi Mahallesi’nde bina
yıkıntıları arasında meydana gelen bir patlama nedeniyle biri çocuk 2 kişi yaralandı.
2 Mart 2016’da Birleşik Devrimci Parti’ye yönelik başlatılan operasyonları protesto etmek için Ankara’da
yol kapatma eylemi yapan DEV-LİS üyesi 6 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
3 Mart 2016’da Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 öğrenciden Çekdar Özer, Doğan
Peker, Saffet Demircan ve Hüsnü Kadir Demir adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklandı.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ayhan Durağı civarında yaşları
15-17 arasında değişen 5 çocuk, polis tarafından durduruldu. Çocuklar, yapılan üst aramasının ardından
gözaltına alındı.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Merkez Sur ilçesinde aralarında 4
yaralının olduğu 12 ve 33 kişiden oluşan iki grup halinde, 19’u çocuk 45 kişi ilçeden çıkarıldı. Yaralılardan
Yunus Süslü isimli yurttaş yaşamını yitirirken, 19’u çocuk 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan
sivillerden isimleri öğrenilenler şöyle: Mehmet Salih Pasin, Seda Arslan, Elif Su Arslan (4 aylık bebek),
Mehmet Çoreşoğlu, Seniha Sürer, İhsan Karatay, Mesut Aygül, Fatma Kaya, Mehmet Şah Pervane, İhsan
Biter, Bahattin Erkaplan, Hülya Erkaplan (hamile), M. Can Arslan, Aynur Arslan (35) ve çocukları Gülistan
(10), Rojda (7), Muaz (6), Özgür (4), DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye Tosun ve
çocukları Şevin (9) ile Beritan (2), Cengiz Abiş, eşi Emine ve çocuğu Talat (7). 07 Mart 2016 tarihinde,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 11’i çocuk 22 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa
çıkartılan 11 çocuktan 10'u (R.A., M.S.K., R.H., S.K., Ö.S., A.A., F.B., M.F.D., Ş.A. ve Y.İ.B) serbest
bırakılırken, akli dengesi yerinde olmayan ve bu yönde sağlık raporu bulunan M.Ç. adlı çocuk ise "örgüt
üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Diğer 11 yurttaştan 8’i ise, "Anayasal düzeni bozma" ile "Devletin birliğini ve
bütünlüğünü bozma" iddiasıyla Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 8 kişi, aynı
gerekçelerle tutuklandı. Nöbetçi Mahkeme'nin tutuklama kararı verdiği yurttaşların isimleri şöyle: M. Can
Alpaydıncı, DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye Tosun ve kızı Beritan (2), Cengiz Abiş ve
eşi Emine, Bedri Oğuz, Ümit Özkan, Deniz Ataş.
4 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Ayhan Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum
Muhammed Furkan Dağ, 90 gündür Sur içindeydi. 03.03.2016’da, saat akşam 17.00 civarında çocuğumun
dışarıya tahliye edilen grubun içerisinde olduğunu duydum. Oğlum 2 gündür Diyarbakır Çocuk Şubede
tutulmaktadır. Çocuğum 12 yaşında ve ilkokul öğrencisidir. Çocuğum sokağa çıkma yasağı konulmadan
önce okul arkadaşlarıyla Sur’a dolaşmaya gitmişlerdi. Arkadaşlarıyla Sur’dayken yasak ilan edildi. Oğlum
suçsuz yere 2 gündür hala çocuk şubede tutuluyor. Serbest bırakılmasını istiyorum. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
6 Mart 2016’da, 2 Mart ve 3 Mart 2016’da bulunan kimliği belirsiz cenazelerin Mazlum Kapalıgöz (17),
Şeref Altundal (24), Orhan Abay (16) ve Aziz Akan’a (30) ait olduğu öğrenildi.
7 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ablası Leyla Uyanık'ın
görüşüne giden 17 yaşındaki Esra Uyanık gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Uyanık
cezaevindeki askerler tarafından çağırılan TEM Şube polislerine teslim edildi.
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7 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Tubay Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Bundan 2,5 ay önce
Sur’da yasağın başlamasıyla evimi terk etmek zorunda kaldım. Evden çıkarken 11 yaşındaki oğlum Kadir
Şahin’in evde kaldığını bilmeden bir kızımla beraber oradan çıktım. Belediyenin desteğiyle şuan
kiraladığım evde kalıyorum. Evden çıkarken oğlum benden su istedi. Bende o anda ufak-tefek eşyalarımı
topluyordum. Oğluma su getirdim ama oğlumun olmadığını gördüm. Bende eşyamı ve kızımı alıp gittim.
Sonradan oğlumun Sur’da kaldığını anladım, geri döndüm ama güvenlik güçleri bana izin vermediler.
Yaklaşık 13 gün önce Amed haberin yayınladığı videodan ve TV’den oğlumun birkaç çocukla birlikte bir
bayanın evinde oğlumu tedavi ediyordu. Güvenlik güçlerinin attığı havan topuyla, başından, omzundan ve
bileğinden yaralanmıştı. Ben çarşı karakoluna bir ay sonra kayıp ilanı vermiştim. Bu haberden sonra
Valiliğe gittim. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Onlara haber videosunu gösterdim, inandılar. Çarşı
karakoluna ve oradan terörle mücadeleye götürdüler. Benim çocuğumun yaralarını saran kadından
şikâyetçi olmamı istediler. Ben olmuyorum, dedim. Bana korkuyor musun dediler, ben korkmuyorum ve o
kadını tanımadığımı söyledim. Çocuğum hakkında bana bilgi vermediler. Ben kendi imkânlarımla oğlumun
Fakülte Yolu Üzerindeki Yuvada Olduğunu Öğrendim Oğlumu görmeye gittim. Oğlum askerlerin bizi
Sur’dan alırken kafamıza vura vura götürdüklerini söyledi. Ve o anda oğlum yaralanmış. Sonra Savcıya
geldim. Onunla (Kenan Karaca) ile görüştüm. Bana “o kadın hakkında şikâyetçi olmayan kadın sen misin”
dedi. Bana davacı olmamı istedi. Bende olmadım. Savcıda benim hakkımda dava açacaklarını söyledi.
Oğlumu da şikâyetçi olmadığım için bırakmayacaklarını söylediler. Ben şuan çok mağdurum. Oğlum daha
11 yaşında ve bana ihtiyacı var. Babası cezaevindedir. Ben mağdurken şuan suçlu duruma düştüm. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Mart 2016’da Erzurum E Tipi Cezaevi’nde tutulan O.K. (14) adlı çocuğun işkenceye maruz kaldığı
öğrenildi. Çocuğunun kol ve omuzlarında darp izi olduğunu belirten annesi, suç duyurusunda bulunacağını
söyledi. O.K.’nin annesi oğlunun her gece gardiyanlar tarafından darp edildiğini ileri sürerek, “oğlum 14
yaşında, Doğubayazıt’tan buraya getirildi. İki tane gardiyan akşamları gidip oğlumu ve yanındaki bir Kürt
çocuğu dövüyorlarmış” dedi.
8 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında mahsur kalan
1'i çocuk 13 sivil yurttaş ilçeden tahliye edilerek, gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen R.Ö. (4) isimli çocuk, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından SHÇEK’e gönderildi. 12 Mart
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yurttaşlardan 9’u,
"örgüt üyeliği" ve TCK'nin 302/1 maddesi olan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklanan isimleri şöyle: Mehmet Yakoğlu (26), Sedat Nurioğlu (21), Ferhat Yurttepe (16)
Mahsun Saruhan (20), Yunus Özak (28), Ferit Özbek (36), Ahmet Karatay (30), Baran Aslan (18), Ömer
Atalay (27).
9 Mart 2016’da İstanbul’da “DHKP-C Soruşturması” kapsamında Okmeydanı’nda bulunan Gençlik
Federasyonu’na baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 3’ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı.
9 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde cenazelerin operasyonlar başladıktan bir süre sonra kendilerinden
haber alınamayan Sevilay Yıldız (15) ve Fatma Eraslan’a (13) ait olduğu belirtildi.
10 Mart-13 Mart 2016 tarihleri arasında Şırnak’ın İdil İlçesi’nde daha önce öldürülen 10 kişinin cenazesi
teşhis edildi. Mardin Devlet Hastanesi’nde bekletilen 31 cenazeden kimlikleri teşhis edilen 10 kişinin
Abdullah Ecevit (39), Mete Ağırhan (15), Ahmet Varlı (15), Servet (Serkan) Yıldız (19), Sozdar Gasyak
(18), Veli Aşar (18), Yunus Aslan (26), Tajdin Gasyak (18), Okan Emektar ve Şevki Geldisöz olduğu
öğrenildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tutulan 9 cenazeden birinin ise Harun Dündar’a (18) ait olduğu
13 Mart 2016’da öğrenildi.
10 Mart 2016’da Bursa’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri HDP üyesi Nazlı
Bana, Sevda Kaya, Zeynep Canbolat, Fatma Ada, Cengiz Çelik, Akın Taş adlı 6 kişi ile H.A. (17) adlı
çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Nazlı Bana “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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10 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde operasyonlar sonucu öldürülen 9 kişiye ait cenazenin Şanlıurfa
Devlet Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi. 9 cenazeden 2’sinin Hacı Karakaş ile Ramazan Gümüş’e (14) ait
olduğu belirlendi.
10 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Mevlana Halit Mahallesi'nin 415 Sokağı'nda bir
kadın ve yanında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocuğu polisler tarafından gözaltına alındı. Çevredeki
yurttaşların verdiği bilgiye göre, cezaevine görüşe gitmek üzere Diyar TUHAD-DER binasına giderken
kadın ve yanındaki çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Zorla Akrep tipi zırhlı araca bindirilen kadın ve
çocuğunun kimlik bilgileri ve nereye götürüldükleri öğrenilemedi.
10 Mart 2016’da, Sur'da yaralıları ambulanslara ulaştırmak için 2 gün önce dışarı çıkan 1'i çocuk olmak
üzere 13 sivil yurttaşın gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyeti'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan
yurttaşların, gözaltına alınma saatinin emniyet kayıtlarına yaklaşık 18 saat sonra girildiği belirtilirken,
Sur'dan çıkan sivillerin özel harekat polisleri tarafından darp edildiği ortaya çıktı. 4 yaşındaki R.Ö. adlı
çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK)
gönderildiği belirtildi. Gözaltına alınan sivillerin isimleri şöyle: Osman Paslı (60), Mehmet Yakoğlu (26),
Mehmet Şirin Kaya (19), Sedat Nurioğlu (21), Mahsun Saruhan (20), Ahmet Karatay (30), Ferit Özbek
(36), Yunus Özak (28), Baran Aslan (18), Ferhat Yurttepe (16), Aynur Öztürk (39), Ömer Atalay (27).
11 Mart 2016’da, Şırnak İdil ilçesinde devlet güçlerince katledilen ve otopsi işlemleri için Mardin Devlet
Hastanesi'ne getirilen cenazelere ilişkin ailelerin teşhis işlemleri devam etti. Dün aileler tarafından yapılan
teşhis sonrasında kimlikleri belirlenen Mete Ağırhan (15), Ahmet Varlı (15), Sozdar Gazyan (18) ve Serkan
Yıldız'ın (19) cenazeleri yapılan resmi işlemlerin ardından aileler tarafından teslim alındı. Teslim alınan
Ağırhan, Varlı, Gazyan ve Yıldız'ın cenazeleri defnedilmek üzere Şırnak'ın İdil ilçesine götürüldü.
11 Mart 2016’da, İdil'de öldürülen ve cenazeleri Urfa'ya getirilen 9 kişiden Haci Karakaş ve Ramazan
Gümüş'ün cenazeleri aileleri tarafından teşhis edildi. 14 yaşında katledilen Gümüş'ün annesi Zozan ve
babası Salih Gümüş, çocuklarının sağ yakalanıp infaz edildiğini belirterek, daha sonra kendilerine
katledilen çocuklarının fotoğrafının cep telefonundan "ihanete infaz" yazılarak gönderildiğini söyledi.
12 Mart 2016’da, İstanbul'da, Gazi katliamında yaşamını yitirenler için yapılan anmanın ardından,
mahallede kağıt toplayıcılığı yapan ismi öğrenilemeyen bir çocuk, polislerce akrep tipli zırhlı araca
bindirilerek kaçırıldı. Çocuğun nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
13 Mart 2016’da, Ankara’da Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı’nı protesto eden lise öğrencileri, darp edilerek,
gözaltına alındı. Konur Sokak’ta “Sınavlar sizin olsun, Berkinler gelecek” diyerek bir araya gelen Devrimci
Liseliler Birliği (DLB) üyesi lise öğrencileri, Yüksek Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Polisler, herhangi bir
gerekçe göstermeden yürümek isteyen lise öğrencilerini darp ederek, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6
öğrenci, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
16 Mart 2016’da, Batman ili, Hilal Mahallesi'nde özel harekat polisleri zırhlı araçlarla "ihbar var"
gerekçesiyle bir eve baskın düzenledi. Kimsenin bulunmadığı ve kapısı kırılarak girilen evin, komşusu olan
16 yaşındaki S.İnanç isimli çocuk, polislerin işkence ve kötü muamelesine maruz kaldı. Çocuğu üzerinde
bulunan sarı, kırmızı ve yeşil renkli ve "Amed" yazılı hırka nedeniyle darp eden polis, üzerindeki hırkayı
zorla çıkartarak, çocuğa hırkasını yaktırdı. Yaşadıklarını anlatan çocuk, "Bana 'eğer hırkanı yakmazsan,
biz seni yakarız' diyerek tehdit ve hakaret ettiler. Polis zoruyla hırkam bana yaktırıldı."
14 Mart 2016’da, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz ve Karayolları mahallelerinde eş
zamanlı yapılan ev baskınlarında yaşları 16 ila 18 arasında değişen 4 genç gözaltına alındı. Böylece
operasyonda gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi. Gerekçesi ile ilgili bilgi edinilemeyen operasyonda
gözaltına alınan Cihan İnce, Ferhat İnce, Musa Işık, Özcan Çelik, Mustafa Baran, Fırat Demir ve Tolga
Poyraz adlı 7 genç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
14 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeşilalan Mahallesi'nde bulunan İlköğretim
Okulu'nda öğrencilere verilen öğlen yemeğinden zehirlenen 90 civarındaki öğrenci, Diyarbakır Kadın
doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tahsin Temel isimli yurttaş, okul müdürü ve
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muavinlerin yaşanan olaya ilişkin hiçbir veliye haber vermediğini belirterek,"Hastanede tahlil sonuçlarını
bekliyoruz. Okul müdürleri her şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar ve hiç kimseyle ilgilenmiyorlar" dedi.
Hastanede çalışan bir sağlık çalışanı ise, 90 civarında öğrencinin okul tarafından verilen fasulye ve
ayrandan zehirlendiğini kaydederek, şunları aktardı: "Öğrencilerin dediklerine göre daha önce yedikleri
yemekten kurt çıkıyor. Okul müdürü 90'a yakın öğrenci gelmesine rağmen bu olayın üstünü öretmeye
çalışarak 30-40 öğrenci zehirlendi gibi bilgiler veriyor."
15 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında Özgür Çelenk
(18) ve Eyüp Çelik (24) vurularak öldürüldü. Operasyonlar esnasında sokakta olan ve adı öğrenilemeyen
bir erkek çocuk da sırtından vurularak yaralandı.
16 Mart 2016’da Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Veli Nergiz’in (16)
Plastik Cerrahi Bölümü’nde, Rifayi İpek (27), Berxwedan Gidici (24) ve Mahmut Erdal’ın (56) Göğüs
Cerrahisi Bölümü’nde, Ferhat Kaygaç’ın (22) Acil Servis’te, Süleyman Boyraz (19) ve Yusuf Yakşi’nin (16)
Kalp Damar Cerrahisi Bölümü’nde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
16 Mart 2016’da, Antep’te yapılan ev baskınlarında E.T (16) ve C.Ç (15) adlı çocuklar gözaltına alındı.
İslahiye ilçesinde ise sınır hattında 18 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve Altınüzüm
mahallesi'ndeki Jandarma Karakolu'nda tutuldukları öğrenildi.
16 Mart 2016’da, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İ.A. (17) isimli çocuk ile Orhan Özden (20) isimli genç
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
17 Mart 2016’da Silopi’deki Habur Sınır Kapısı’nda oluşturulan geçici Adlî Tıp Kurumu’nda bekletilen
cenazelerden Hüseyin Kayaalp (16) ailesi tarafından teşhis edilerek defnedilmek üzere Cizre’ye getirildi.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kutlanan Newroz sonrası polisin saldırısı sonucu
Mumahmet Çicek (14) ve Ahmet Çapkın (16) adlı çocuklar ile Özgür Demir'in (23) gözaltına alındığını
öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kişinin, hastanedeki işlemlerin ardından İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
18 Mart 2016’da, Van Gürpınarda adının E. Ü. olduğu öğrenilen çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.
18 Mart 2016’da Antalya’daki operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 13 çocuk “yasadışı örgüt üyesi
olmakla” suçlanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
18 Mart 2016’da, Urfa merkezde bulunan Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tutal, okulda
polis tarafından gözaltına alındı. Tural'ın "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile gözaltına alındığı
öğrenildi. Öte yandan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde "PYD'li oldukları" iddiasıyla sınır hattında 2'si çocuk
10 kişi gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Antep'te 17 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan E.T (16) ve C.Ç (15)
adlı çocuklar emniyet işlemleri ardından çıkarıldıkları adliyede savcıya "Örgüt propagandası" iddiası ile
ifade verdi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen çocuklar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
19 Mart 2016’da, Antalya'da 15 Mart'ta evlere yapılan baskında gözaltına alınan 24 kişiden, 13 çocuk dün
emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi bugün emniyet işlemlerinden sonra adliyeye
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 11 kişiden
2'si serbest bırakılırken, 9'u aynı gerekçe ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Mart 2016’da, Adana'da 18 Mart günü yapılan ev baskınları ve 19 Mart günü yapılan Newroz
kutlamaları sırasında gözaltına alınan 16'sı çocuk 24 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından
savcılığa sevk edildi. Savcılıkça 4'u çocuk 5 kişi serbest bırakılırken, 12'si çocuk 17 kişi ise tutuklanma
talebiyle mahkemeye gönderildi. 12'si çocuk 17 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç işlemek"
iddiasıyla tutuklandı.
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20 Mart 2016’da, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 gün önce sınır hattında gözaltına alınan 4'ü Rojavalı 8
kişi ilçe adliyesine çıkarıldı. Savcıya "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile ifade veren Burhan Çelik, Mehmet Taş,
Yümnü Üstün ve C.İ. adlı çocuk ile Rojavalı Mehmet Velid Kavat, Hüseyin Şabo, K.H.İ. adlı çocuk
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir Rojavalı serbest bırakıldı.
Mahkemeye ifade veren 7 kişiden K.H.İ. adlı Rojavalı çocuk adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2'si
Rojavalı 6 kişi ise tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
21 Mart 2016’da, Antep'te önceki gün polisin yaptığı Newroz baskınlarında gözaltına alınan 11'i çocuk 20
kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alındıktan
sonra 11'i çocuk 20 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla mahkemeye
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mahmut Vural, Aydın Bolat, Mustafa Taş, Murat Sabul, Ahmet Senci,
İsmail Berkpınar, Vedat Aydın Altuğ, Erol Şahin, İbrahim Öz ve M.B., Ö.Ö., D.Ç., E.Ü, S.D., E.D., D.K.,
F.S., Ö.A. adlı çocuklar çıkarıldıkları mahkemece aynı iddiayla tutuklanırken, İ.D. ve A.A. adlı çocuklar ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlaması hakkında, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı soruşma başlatıldı.
12'si çocuk 21 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.
22 Mart 2016’da, Adana'da sabah saatlerinde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına 1'i
çocuk 6 kişinin Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa
sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 6 kişi "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanma talebi ile sorgu hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 1'i çocuk 5 kişiyi adli kontrol şartı ile serbest
bırakırken, 1 kişiye ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla ev hapsi verdi.
22 Mart 2016’da, Avukat Tugay Bek, Adana’da son 22 günde yapılan siyasi soykırım operasyonlarında
35'i çocuk 126 kişi gözaltına alındığını bunlardan 22'si çocuk 65 kişinin, çıkarıldıkları mahkemelerce
tutuklandığını, 4 çocuğa ise 'ev hapsi cezası' verildiğini ifade etti.
26 Mart 2016’da, Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçesinde 2 gün önce TOKİ konutları yakınında gözaltına
alınan M.D. (16), O.D. (17) ve N. A. (15) "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. İlçe
merkezinde avukat bulunmadığı için Hakkari Barosu'na bağlı avukatlar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi) üzerinden savunmaları yaptıktan sonra, 3 çocuk aynı iddia ile tutuklanarak Hakkari Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi.
27 Mart 2016’da, Antalya Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve Gever’de katıldığı bir eylemden dolayı
hakkında açılan davadan ceza alan Genç-Sen üyesi Hüseyin Yıldırım tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı
cezaevine gönderildi.
30 Mart 2016’da, Şırnak ili, Dirsekli köyüne giden Mehmet Zahit İkiter ile Muhittin Ersoy isimli çocuklar
askerler tarafından gözaltına alınarak, İdil İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
1 Nisan 2016’da, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatice Yaşar ve Lale Kavisten isimli
mahpuslar Şakran F Tipi Cezaevi'ne, Hatice Çelik isimli mahpus Malatya E Tipi Cezaevi'ne, B.G. isimli
çocuk mahpus ise Sincan Çocuk Cezaevi'ne sürgün edildi.
1 Nisan 2016’da, Uzun yıllardan beri Rize’de aileleriyle birlikte yaşayan Hakkari Yüksekova ilçesi
nüfusuna kayıtlı Y.D. ve M.Ö.’adlı 18 yaşından küçük 2 genç YPG örgüt propagandası yaptıkları ihbarı
üzerine Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 genci gözaltına aldı. Rize Adliyesi’ne sevk edilen
çocukların buradaki sorgularının ardından, 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.
1 Nisan 2016’da, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan bir grup gencin, Kürtçe müzik eşliğinde çektikleri
halay videosunu bir sosyal paylaşım sitesine ekleyince soruşturmaya maruz kaldığı öğrenildi. Haklarında
iddianame hazırlanan biri henüz çocuk yaştaki 5 kişinin tutuksuz olarak yargılandıkları Mersin 2. Ağır Ceza
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Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, her 5 çocuğa da "örgüt
propagandası yaptıkları" iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.
4 Nisan 2016’da, Adana'da önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10'u çocuk 17 kişi
emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 17 kişi
tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu hakimliği Gülbahçe Halk Meclisi Eşbaşkanı
Muharrem Bayram, Birhat Yalçın, Şahin Öner, Hasta Özer adlı yurttaşlar, F.B. ve Y.Y. isimli çocuklar ile
isimleri öğrenilemeyen 4 çocuğu "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutukladı.
10 Nisan 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Fahrettinpaşa Mahallesi’nde çocukların yaptığı bir eyleme
polisin gerçek mermili silahlarla ateş açması nedeniyle 5 çocuk yaralandı.
12 Nisan 2016’da, Balıkesir merkez ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaşayan HDP'lilere ait çok sayıda
eve sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerden biri lan HDP Edremit İlçe Başkanı
Hürriyet Kızıl'ın evinde de arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından annesinin gözaltına alınmasını cep
telefonu kamerası ile çekmeye çalışan 17 yaşındaki oğlu M.D. Kızıl, polisler tarafından evden dışarı
çıkarılarak darp edildi. Darp edilen Kızıl, annesinin gözaltına alınması sonrası Edremit Savcılığı'na giderek
kendisini darp eden polisler hakkında şikâyetçi oldu. Ancak savcılık tarafından darp raporu almak üzere
Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderilen Kızıl, muayene olması sonrası doktorun hazırladığı rapora
hastane polisleri tarafından el konulduğunu söyledi.
15 Nisan 2016’da, "Sokağa çıkma yasağı" nın sürdüğü Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2 gün önce özel harekat
polisleri tarafından yapılan ev baskınında gözaltına alınan 16 yaşındaki M.A., emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi ardından "hakkında gizli tanık ifadesi olduğu" gerekçesiyle
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen M.A., "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi
Cezaevi'ne gönderildi.
15 Nisan 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadir ilçesi Terolar bölgesinde, 8 Alevi mahallesinin ortasına
yapılamak istenen mülteci kampının başka bir yere inşa edilmesini talep etmek amacıyla direniş başlatan
yurttaşlara yönelik gerçekleşen Jandarma müdahalesi sırasında, protestolara katıldıkları belirlenen 5'i
çocuk 8 kişi (H.K., İ.Y., S.Ü., S.A. ve M.Ç. isimli çocuklar ile Ali Çiftçi, Alper Sarıçam ve Ahmet Kocar),
gerçekleştirilen ev baskınları sonucu gözaltına alındı.
16 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan ev
baskınlarında 3'ü çocuk 5 yurttaş (M.D. (15) A. Ş. (16), Y. K. (16) ile Serhat Direk ve Tajdin Direk)
gözaltına alındı.
27 Nisan 2016’da, Adana’da polis ekipleri bir eylemde attığı sloganları gerekçe göstererek Liseli Genç
Umut üyesi bir çocuğu “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
29 Nisan 2016’da Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 11’i çocuk 23 kişiden 4’ü çocuk 9
kişi katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
1 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. Sokak'ta özel
harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod isimli HPG militanı Mahmut
Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına
iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı
belirtildi. Adil Gür'ün küçük yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi
gözümüzün önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün de
ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür yaralı halde
gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci şekilde darp edilerek gözaltına
alındı.

381

7 Mayıs 2016’da, Operasyonların sona ermesinin ardından sokağa çıkma yasağının 21.30-04.30 saatleri
arasında devam ettiği Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Müslüm İlhan (8) adlı çocuk bulduğu bir cismin patlaması
sonucu yaşamını yitirdi.
10 Mayıs 2016’da, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'nde 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin
de yaralandığı patlama yerine gelen özel harekat timleri mahalleyi ablukaya alarak biber gazıyla saldırdı.
Mahalleyi biber gazına boğan polisler S.M. isimli lise öğrencisini silah dipçikleriyle işkence ederek,
gözaltına aldı.
16 Mayıs 2016’da Adana’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 13’ü çocuk 22 kişiden “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 11’i çocuk 19 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
21 Mayıs 2016’da Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde O.T. (17) adlı çocuğun, bir gruba müdahale eden polis
ekibinin havaya açtığı ateş sonucu koluna isabet eden kurşunla yaralandığı iddia edildi.
23 Mayıs 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde gözaltına alınan 12 kişiden Y.B., D.E., C.T., U.Ö., A.K. ve
M.Z. adlı 6 çocuk, çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
tutuklandı.
25 Mayıs 2016’da Adana’da Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12
kişiden 3’ü çocuk 10 kişi 40 yıl önce feshedilen “yasadışı Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü
(TKKKÖ) üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
28 Mayıs 2016’da, Samsun'da İ.V. (47) aynı apartmanda oturduğu üç akrabasını taciz etti. Akrabası E.A.
(26) ve onun 7 yaşındaki kızı E.A.'yı elle taciz eden İ.V., akrabası S.C.A.'yı (14) ise sözle taciz etti. Bir
yıldır tacizlerine devam eden erkek E.A.'nın şikayeti üzerine tutuklandı.
31 Mayıs 2016’da Antalya’da 2015 yılının Ağustos ayında düzenlenen ev baskınlarının ardından
haklarında dava açılan 15 çocuğun yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla açılan ve Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ileri sürülen iddiaya delil olarak
çocuklardan bazılarının katıldıkları bir kına gecesinde yöresel kıyafet giymeleri gösterildi. Duruşmada
çocukların kimlik tespitlerini yapan mahkeme heyeti ifadelerin alınması için duruşmayı 27 Eylül 2016’ya
erteledi.
31 Mayıs 2016’da İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamalarından dava
açılan 9 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların son savunmalarını alan hâkim, 9 çocuğun da beraat ettiğini açıkladı.
2 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, kimlik kontrolü sırasında B.Ç. (14) ve Z.K. (14) isimli iki
kız çocuğu gözaltına alındı. 04 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliye sevk edilen çocuklardan B.Ç. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken,
Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında lise
öğrencisi B.A. isimli öğrenciyi, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Cizre Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen B.A. polisin, "Senin erkek arkadaşın bodrumlarda ölmüş. Sen de okulda 'Onun
intikamını alacağım, kendimi emniyetin önünde patlatacağım' demişsin" şeklinde sorulara maruz kalırken,
ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.
4 Haziran 2016’da Rojava’nın Kilis sınırındaki Afrin Kantonu’nda yaşayan Cemîl Qehreman (16) sınıra
yaklaştığı gerekçesiyle askerlerin açtığı ateşle vurularak öldürüldü.
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5 Haziran 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen “Darbeye karşı demokratik direniş” mitingi sonrası M.D. (15)
adlı çocuğu HDP bayrağı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alarak zırhlı araca bindiren polislerin On Gözlü
Köprü yakınlarına götürdükleri M.D.’yi dipçiklerle darp ettikten sonra araçtan attıkları ileri sürüldü.
11 Haziran 2016’da Operasyonların sona erdiği fakat sokağa çıkma yasağının akşam saatlerinde devam
ettiği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Alibey Mahallesi’nde zırhlı aracın ezdiği Bünyamin Bayram (6) öldü.
18 Haziran 2016'da Polisin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu ölen Berkin Elvan için İstanbul'da
20 Nisan 2014'te Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na ekmek bırakmak isteyen 14 çocuk
hakkında açılan dava sonuçlandı. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etmekle” suçlanan çocukların son savunmasını alan mahkeme
heyeti, sanıkların beraat ettiğini açıkladı.

Emre Topçuoğlu (16): Gözaltına alındıktan sonra Nusaybin ilçesinde Süleyman Bölünmez adlı okula
getirildik. Kafamıza torba geçirildi. Hortum ve plastik kelepçeler ile kaba dayağa maruz kaldık.
Gözaltınaalındıktan sonra gece saat 4' e kadar aralıklarla dövüldük.
Deniz Kılıç (17): Süleyman Bölünmez adlı okulda tutulduk. Burada sürekli kötü muameleye maruz kaldık.
Aldığım dayak nedeni ile burnum kırıldı veya zorlandı. Tedavi görmediğim için ne olduğunu bilmiyorum
ama nefes almakta zorlanıyorum. Yerde sürüklendim. Sol elimde hala sürüklendiğim için yaralar
bulunmakta. Ayrıca bizim ile beraber gözaltına alınan ve halen bizim ile yan koğuşta olan Baran Emen
aldığı darbeler nedeni ile ayağı kırıldı. Ayağı hala alçıda bulunmaktadır.
Heja Algan (16): Nusaybin'de gözaltına alındım. Gözaltında bulunduğum Nusaybin'de bir okulda tutuldum.
Başıma çuval geçirildi. Sürekli kötü muameleye ve kaba dayağa maruz kaldım. Sağ gözüme dipçik ile
vuruldu. Sağ el işaret parmağım kırıldı. Benim ile beraber gözaltına kişiler de sürekli dayak yediler."
21 Haziran 2016’da, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hal Polis Merkezi'ne geçtiğimiz yıl 9 Kasım
tarihinde molotof kokteyli attıkları ve çevredeki Mobese kameralarının kablolarına zarar verdikleri
iddiasıyla 'kamu malına zarar verme', 'patlayıcı madde kullanma', 'örgüt üyesi olma' ve 'Tehlikeli maddeleri
izinsiz bulundurma' suçlamalarıyla haklarında 18 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenen A.K., Ş.B. ve
N.T. isimli çocuklar tutuklu yargılandıkları davada Avukatlarının bahsi geçen tarihte karakola dönük bir
saldırı olmadığını belirterek, eylemin olsa olsa teşebbüs aşamasında kalmış olabileceğini belirtmesine
rağmen çocuklar hakkında tahliye kararı çıkmadı.
23 Haziran 2016’da, Antalya'da Türkçe karakterli bir mail adresinden yapılan ihbar sonucu yaşları 12 ile
17 arasında değişen 12'si tutuklu 17 çocuk hakkında "örgüt üyesi olma", "toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya bir kısmını gizlemek", "toplantı ve
gösteri yürüyüşlerine silahla katılma" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talebi ile açılan davanın
duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 12'si tutuklu 17 çocuk ile birlikte
aileleri, avukatları ile arkadaşları katıldı. Duruşmada savunma yapan S.A., arkadaşı M.G. ile yaptığı
telefon görüşmelerinde geçen "Müko akşama maç var ha/ Maç B.'sine mi kanka/He hazır ol/Hangi Halı
saha/Bizim bu mahalledeki varya orada. 7.30-8.30 gibi/ Tamam kardeşim. Maçtan sonra da bizim evin
orada takılırız" şeklindeki konuşmanın şifreli bir konuşma olmadığını ve halı saha maçı olduğunu kaydetti.
Savunmalarında, herhangi bir eyleme katılmadıklarını ve fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını belirten
çocuklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verdiği aradan sonra kararını
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21
Ağustos tarihine erteledi.
23 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı yakınlarında yürüyen 15-16 yaşları
arasında 3 çocuğun yolu Ford marka 21 DH 295 plakalı sivil polis aracı tarafından kesildi. Zorla araca
bindirilen çocukların gözaltı gerekçesi ve nereye götürüldüğü hakkında ise bilgi edinilemedi.
26 Haziran 2016’da, Şırnak’ta evinin önünde gözaltına alınan 14 yaşındaki S.İ. isimli çocuğun nereye
götürüldüğü ailesi tarafından 12 saat öğrenilemedi. 14 yaşındaki S.İ. isimli çocuğun 23. Jandarma Sınır
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Tümen Komutanlığı'nda tutulduğu ve 12 saat sonra Çocuk Şube'ye getirildiği öğrenildi. S.İ., savcılık
tarafından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece 27 Haziran günü
tutuklandı.
27 Haziran 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Zawîte (Ormanlı) Köyü Awuşê mıntıkasında
askerlerin attığı obüs topunun hayvanlarının otlatan çobanların bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu
yaralanan 2 çobandan birisi yaşamını yitirdi. Öğlen saatlerinden koyunlarını otlatmak amacıyla Awuşê
bölgesine giden ve kuzen oldukları öğrenilen Serkan Ölmez (14) ve Erkan Ölmez (18) obüs topunun
patlaması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Erkan Ölmez (18) yaşamını yitirirken, Serkan Ölmez’in
Hakkari Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında çıkan çatışmayı önlemek için giden
bölgeye gitmek isteyen 50 yurttaş, köy çıkışında özel harekatçılar ve askerler tarafından durdurularak
engellendi, grup içerisinde bulunan gençlerin, çırılçıplak soyulduğu ardından da yere yatırılarak işkence
edildiği anlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu tespit edilebilen 27 kişinin ismi şöyle: Azat Kocakaya
(31), Abdullah Kocakaya (40), Tekyettin Kocakaya (45), Reşit Kocakaya (32), Mazlum Kocakaya (25),
İrfan Kocakaya (47), Veysi Kocakaya (36), Resul Kocakaya(28), Sevim Kocakaya (35), Necmettin
Kocakaya (70), Emine Kocakaya (63), Neside Kocakaya (56), Gülli Kocakaya (49), Özlem Kocakaya (26),
Azize Kocakaya (22), Gazal Kocakaya (59), Berfin Kocakaya (24), Rındi Kocakaya (52), Nursel Kocakaya
(36), Dılgeş Kocakaya (15), Ozan Kocakaya (16), Berivan Kocakaya (15), Mehmet Kocakaya (17), Hatun
Gökhan (51), Halise Balkaş (32), Sadık Araz (36) ve Naciye Hazar (45). Ağır işkenceden geçirilen
yurttaşlar, Licê İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından “Örgüte yardım yataklık
etmek” iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 28 kişiden 16’sı 2 Temmuz günü serbest bırakılırken,
akraba olan Ozan, Takyettin, Selim, Reşit, Resul, Mazlum, Berfin, Azad, Mercan, Azize ve Veysi
Kocakaya ile Halise Balkaş tutuklanarak Diyarbkır’a gönderildi.
4 Temmuz 2016’da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz kutlamasına
katıldıkları gerekçesiyle yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp aynı gün tutuklanan ve aralarında yüzde
25 zihinsel engelli U.Ö.'nin de bulunduğu 6 çocuk hakkında Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından
hazırlanan iddianame Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Örgüt propagandası
yapmak", "Örgüt üyesi olmak", "Yasadışı gösteriye katılmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiaları ile
tutuklu bulunan 6 çocuğun ilk duruşması 15 Ağustos'ta görülecek.
9 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyü Bileyşê yaylasında çobanlık yapan Lokman
Encü askerlerce gözaltına alındı. Düğün Dağı askeri üst bölgesinden yaylaya inen askerlerce gözaltına
alınan Encü, Gülyazı Alay Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan 8 Temmuz günü Bileyşê yaylasında
hayvanlarını otlatan 13 yaşlarındaki bir çocuk, askerlerce "Burada ne işiniz var teröristler" denilerek tehdit
edildiği öğrenildi.
10 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'ne baskın düzenleyen özel
hareket polislerinin bir kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların
da bulunduğu iki eve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında polislerin bir
kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu iki eve
baskın düzenleyen özel harekat polisleri, infazın gerçekleştiği evde bulunan İrem (35) Kezban (40),
Sozdar (23 ) ve Aynur (25) Akdoğan ile 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Olay sonrası
gözaltına alınan Kezban Akdoğan ve İrem Akdoğan 12 Temmuz günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki
işlemlerinin ardından çocuklarla birlikte serbest bırakıldı. Gözaltında kalan Sozdar Akdoğan ve Aynur
Akdoğan ise akşam saatlerinde işlemlerinin bitmesi üzerine serbest bırakıldı.
10 Temmuz 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Gundikê Qoriyê köyünde yapılan ev baskınları
sonucunda Melike Bozdemir (17), Hasan ve Hüseyin Bozdemir kardeşler ile Rıdvan Bozdemir isimli
yurttaşlar gözaltına alındı. 14 Temmuz 2016 tarihinde, Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Melike Bozdemir adli kontrol şartı ile serbest
bırakılırken, diğer 3 kişi ise "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklandı.
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10 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinin Nuh Mahallesi’nde zırhlı araçlarla devriye gezen özel
hareket polisleri G.L. (17) isimli çocuğun önü keserek, gözaltına aldı. G.L. (17) "gizli tanık" ifadesi olduğu
gerekçesiyle “Vatanın birliğini ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla 11 Temmuz günü tutuklandı.
12 Temmuz 2016’da, Suruç Katliamı'nın yıldönümüne günler kalırken, Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) üyesi gençler, katliam dosyasında yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla
Beyoğlu'nda bulunan Ömer Hayyam Köprüsü'nde ard arda eylem yaptı. "Suruç için adalet, herkes için
adalet" sloganları atan gençlere bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından müdahale edildi. Yaka
paça darp edilen 4 genç gözaltına alındı. Yaşanan bu olaydan hemen sonra bu kez caddenin karşı
tarafında beliren yine SGDF üyesi 3 genç, ellerindeki "Suruç İçin Adalet" pankartını ikinci defa açtı. Bu
gençler de polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Polis
Karakolu'na götürülen gençlerin isimleri ise şunlar: Can K. (16). Onur Demir, Hatica Berfin Aksu, Şengül
Güneş Bali, Berfin Ayırkan, İdris Yıldız ve Serhat D.(16). Gözaltına alınan 7 SGDF’li gençten 5'i, Karaköy
Polis Karakolu'nda yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yaşları 18’den küçük olan C.K. ve S.D.
ise çocuk şubesine götürüldü.
14 Temmuz 2016’da, Adana merkezli 9 ilde önceki 12 Temmuz günü Demokratik Haklar Federasyonu'na
(DHF) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3'u çocuk 12 kişi, emniyetteki işlemlerin sona
ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 1'i çocuk 4 kişi "MKP üyesi olmak ve
faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla tutuklama talebi ile hakimliğine sevk edilirken, 2'i çocuk 8 kişi ise
serbest bırakıldı. Hakimlik, T.K. adlı çocuk ile Diren Taşkıran, Hakan Yay ve Ali Başkurt'u aynı
suçlamalarla tutukladı.
14 Temmuz 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Berçem Mahallesi'nde 10 Temmuz'da yaşanan çatışma
ardından Gundikê Qoriyê köyünde yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınan Melike Bozdemir
(17), Hasan ve Hüseyin Bozdemir kardeşler ile birlikte Rıdvan Bozdemir, 4 gün tutuldukları Mardin
Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. İfadeleri savcılıkta alınan 4 kişi, tutuklanma talebiyle
mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan Hasan ve Hüseyin Bozdemir kardeşler ile Rıdvan
Bozdemir, "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken,
Melike Bozdemir ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
15 Temmuz 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde Eğitim-Sen üyesi öğretmen Abdullah
Gökçe ve 16 yaşındaki Doğukan Oğur gözaltına alındı. Gökçe'nin Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ndeki
ifadesi devam ederken, Oğur savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Jandarma ve
polisin elinde bulunan bir isim listesi doğrultusunda gözaltına alınan Oğur, mahkemece tutuklanarak
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
19 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde yapılan ev baskınıyla gözaltına
alınan T.Ö. (14 ) ve Ferdin Öner (20) çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
20 Temmuz 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin girişindeki kontrol noktasında gözaltında alınan Ş.S.
(15) sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
22 Temmuz 2016’da, Urfa Ceylanpınar ilçesindeki Telhamut Çadır Kenti'nde çıkan yangında yaralanan
Rahma Taha isimli sığınmacı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
24 Temmuz 2016’da, Van merkeze bağlı Şehit Fırat Mahallesi Bayırlı Sokak’ta 16 yaşındaki L.B. isimli
çocuk, özel harekât polisleri tarafından gözaltına alındı. Yoldan geçerken polisler tarafından durdurularak
gözaltına alınan L.B., zırhlı araca bindirilerek götürüldü.
27 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van ilinde 24 Temmuz 2016 tarihinde ev baskınında
gözaltına alınan iki kardeşten B.I. (15) Van Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest
bırakılırken, ağabeyi Ozan I. işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Işık,
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Eve baskın yapan özel harekat polislerinin iki kardeşini, baskın
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sırasında darp ettiğini ve küçük kardeşi B.I’nın gözaltına işkenceye maruz kaldığını anlatan Kürdistan Işık,
konu ile ilgili şunları anlattı: "Van Çocuk Şube'ye küçük kardeşimden tehditle ifade almışlar. Kardeşime
silah doğurtulup bacağına elektro şok uygulamışlar. 'Eğer konuşmazsan, isim vermesen seni öldürürüz,
ablanı, anneni de gözaltına alırız' diye tehdit etmişler."
25 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde özel hareket timleri bir eve
baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda Ozan Işık (19) ve kardeşi B. Işık (15) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kardeşten B.I. (15) Van Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 27
Temmuz günü serbest bırakılırken, ağabeyi Ozan Işık işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan Işık, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Eve baskın yapan özel harekat polislerinin iki kardeşini darp ettiğini anlatan Kürdistan Işık, kardeşlerinin
yere yatırılarak, silah doğrultulduğunu belirtti. Polislerin evin önüne çıkardıkları kardeşlerini burada darp
etmeye başladığını, serbest bırakılan kardeşinin vücudunda darp izleri olduğunu söyleyen Işık, tutuklanan
kardeşinin de işkence nedeniyle ayakta durmaktan zorlandığını söyledi.
31 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da, 'Darbelere hayır demokrasi hemen şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen
mitingin sona ermesi ardından, 6’sı çocuk 10 kişi, PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri ile KCK bayrakları
taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gözaltına
alınanlardan birinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. 03 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından bayrak ve pankart taşıdıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan M.Ş. (13),
M.B. (13), P.Ç. (14), Y.A. (14), M.İ. (15) ile soyismi öğrenilemeyen B. isimli çocuklar, sevk edildikleri
adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
31 Temmuz 2016’da İstanbul’da ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri, “Devrimci Gençlik
İnisiyatifi üyesi oldukları” iddiasıyla 1’i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı.
8 Ağustos 2016’da, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir parkta Kürtçe şarkı söyleyen 2'si çocuk, 14 genç
polisler tarafından gözaltına alındı. "İhbar olduğu" nu gerekçe gösteren polisler, 14 kişiyi Kıraç Polis
Merkezi'ne götürdü. Gözaltındakilerle görüşmek isteyen Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD)
avukatları, polisler tarafından engellendi. OHAL uygulamalarını gerekçe gösteren polis, avukatların
karakola girmesine dahi izin vermedi.
9 Ağustos 2016’da, 7 Haziran seçimleri öncesi Facebook sayfasında "Oyum HDP'ye" şeklinde paylaştığı
videonun altına yaptığı yorum gerekçe gösterilerek hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten soruşturma
açılan 14 yaşındaki A.Ş. için hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.
10 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında zırhlı polis servis
aracının geçişi sırasında, yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 sivil
yaşamını yitirdi, 1 ağır 9 polis de yaralandı. Patlamada araçta bulunan Behiye Yıldırım (56), kızları Derya
Yıldırım (25) ve Demet Yıldırım Aydın (30) ile torunları Oğuz Kaan Aydın (5) ve Çelin Naz Aydın (2) olay
yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki Necati Yıldırım ise ağır yaralı olarak Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
11 Ağustos 2016’da, Adana'da ifadesi olduğu gerekçesi ile İl Emniyeti'ne çağrılan MKM sanatçısı ve Koma
Pel üyesi Devrim Özlük (15) gözaltına alındı. Özlük'ün Adana Çocuk Şubesi'nde tutulduğu öğrenildi.
17 Ağustos 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında V. Ö. (14),
Nazmi Ökdem, Vedat Özmen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltı alındı. Gözaltı gerekçeleri
öğrenilemeyen 1’i çocuk 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
23 Ağustos 2016’da, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2 kardeşin ablukanın devam ettiği Zeynel Abidin
Mahallesi’ndeki evlerine girmek istedikleri sırada meydana gelen patlama sonucu Fehime K. (12)
yaşamını yitirdi, ablası D.K. (13) ise ağır yaralandı.
28 Ağustos 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen özel
harekât timlerinin ateş açması sonucu bir başka evin bahçesinde oturan Mustafa Duman (18) başından
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vurularak ağır yaralandı. Olayın görgü tanığı Sarye Duman, polis ekiplerinin yeğenini hedef gözeterek
vurduğunu ileri sürdü. Baskın düzenlenen evde bulunan 2 kişinin de çıkan çatışma nedeniyle yaralandığı
iddia edildi. Mustafa Duman (17) 6 Eylül’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gözaltına alınan 19 kişiden A.A. ve A.B. adlı 2 çocuk
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
8 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde ablukanın devam ettiği 1 Aralık 2015’te gözaltına alındıktan
sonra tutuklanan 7 çocuk hakkında açılan davaya devam edildi. Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya tutuklu bulundukları Şakran (İzmir) Çocuk Cezaevi’nde telekonferans yoluyla katılarak ifade
veren çocukların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, H.T. (14), İ.A. (17), F.T. (17) ve K.S.’ye (17)
“devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozdukları”, “ateşli silahlar yasasına muhalefet ettikleri” ve
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarından 23’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, B.A. (14),
R.A. (14) ve Ö.K.’nin (15) dosyalarını ise ayırarak duruşmalarını 29 Eylül 2016’ya erteledi.
10 Eylül 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir sokakta
üzerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın resimlerinin bulunduğu sarı, kırmızı, yeşil renkteki bileklikleri satan
17 yaşındaki A.B. isimli çocuk, polis şiddetine maruz kaldı. Öğlen saatlerinde A.B.'nin kurduğu tezgâhın
etrafını saran polisler, çocuğa tehditler savurarak, bilekliklerin tamamını bıçakla kesti. Polisin kendisine
küfür ve hakaretler savurduğunu ve tutuklamak ile tehdit edildiğini anlatan A.B., şunları anlattı: "Çabuk
bunları kaldır yoksa seni tekme tokat döver ardından da koluna kelepçe takarız. OHAL dönemindeyiz
istediğimizi yaparız' dedikten sonra bıçakla bilekliklerin hepsini kestiler"
9 Ekim 2016’da, Adana'da 9 Ekim uluslararası komployu protesto eden gençlere müdahale eden polis, 15
yaşındaki Ömer Önen isimli çocuğu ağır yaraladı.
19 Ekim 2016’da, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 Ekim'de "Örgüt üyeliği" ve "Eylem yapacakları"
gerekçesiyle gözaltına alınan çoğu çocuk 14 kişi 16 günlük gözaltı süresinin ardından Urfa Adliyesine
çıkarıldı. F. T. (16), B. İ. (16), M. T. (16), A. E. (17), B. Y. (16), Y. Ö (15), M. S. D. (16), S. Y. (17), S. G.
(16) ve M. B. (17) isimli çocuklar çıkarıldıkları savcılık ifadelerinin ardında "Adli Kontrol şartıyla" serbest
bırakıldı.
8 Kasım 2016’da, Batman'da 5 Kasım’da Koçerler Mahallesi'nde (Bağlar) aralarında HDP Eş Genel
Başkanlarının da bulunduğu vekillerin tutuklanmasına, halk sokaklara çıkarak tepki gösterdi. Mahalleye
giren polis, halka gerçek mermilerle saldırdı. Bu esnada mahallede bulunan bir internet kafenin önünde
duran B.A. (16) ve C. A. (16) adlı iki çocuk, polis saldırısında korunmak için koşmaya başladı. Bu esnada
polis tarafından darp edilen gözaltına alınan çocuklar, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuklar
daha sonra oradan da Batman Çocuk Şubesi’ne ve Merkez Karakol'a götürüldü. Karakolda, 1 gece
gözaltında tutulan ve aileleriyle görüştürülmeyen çocuklara işkence yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki
işlemleri ardından savcılığa sevk edilen çocuklar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bırakılan çocukların vücudunda darp izlerine rastlanıldı. Oğlunun
gerekçesiz bir şekilde gözaltına alındığını ve gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten Ğezal A. (54),
“Oğlum ve arkadaşı internet kafedeydi. Mahallede çıkan olaylardan dolayı polis insanlara saldırıp, biber
gazı sıktı. Oğlum ve kuzeni polislerin saldırısından korunmak için koşmaya başladılar. Polisler de
peşlerine düşüp onları darp ederek zorla emniyete götürdü. Oğlumun darp edilerek gözaltına alındığını
mahalledekilerden öğrendik. Oğlumun ayak, bel ve omzundan da darp izleri var. Ayağından yaralandığı
içinde sekerek yürüyor. Onların hiçbir suçu yok” dedi. Ayrıca B. A.'nın okul arkadaşları da karakolda
gördüğü işkenceden dolayı arkadaşlarının sekerek yürüdüğünü kaydetti.
8 Kasım 2016’da, Adana'da son 5 gün içerisinde yapılan baskın ve gösterilerde HDP Adana İl Eşbaşkanı
Hüseyin Beyaz'ında aralarında olduğu 30'u çocuk 120 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Son olarak ise
Ceyhan'da önceki gün yapılan gösteride atmak istediği ses bombasının elinde patladığı iddia edilen ve
sağ elini kaybeden A.K. adlı çocuk tedavisi yarıda kesilerek gözaltına alındı.
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9 Kasım 2016’da, Van'ın Edremit İlçesine bağlı Şabaniye Mahallesinde akşam saatlerinde HDP
milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden gruba polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Umut
Gürkan ve elinden vurulan Erhan Sönmez (16) tedavi için hastaneye yatırıldı.
11 Kasım 2016’da, Adana'da polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP Eski Ceyhan
İlçe Eşbaşkanı Tahir Özdemir'inde aralarında olduğu 2'i çocuk 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından
bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 kişi "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç
işlemek" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 1'i çocuk 2 kişiyi adlı
kontrol şartı ile serbest bırakılırken, eşbaşkan Özdemir, Mahmut Doğan ve F.B.adlı çocuk aynı
suçlamalarla tutuklandı.
18 Kasım 2016’da, Van’ın Muradiye ilçesinin Yenişehir ve Kandahar mahallelerinde sabah saatlerinde
birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında E.D. isimli çocuk ile Turgay Çetinkaya
ve Osman Çayır gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi Van Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
12 Aralık 2016’da İstanbul Sultangazi Çok Programlı Lisesi’nde 10. sınıf öğrencileri (7 öğrenci) sınıfta
“Apeme Kurdan” şarkısıyla halay çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
15 Aralık 2016’da Adana Ceyhan'da gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından bugün
adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 çocuk "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç işlemek"
suçlamasıyla sorgu hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edildi. Hakimlik aynı suçlamalarla 3 çocuğu
tutuklayarak, cezaevine gönderdi.
23 Aralık 2016’da, Adana'da da önceki gün gözaltına alınan Ramazan Şimşek, Yunus Gül, Ahmet Yıldız
ile S.Y. ve B.G. adlı çocuklar bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça
ifadeleri alınan 2'i çocuk 5 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Şimşek ve Gül’ü
tutuklarken, Yıldız, S.Y. ve B.G. adlı çocuklara ise “ev hapsi” cezası verdi.
26 Aralık 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi’nde tutuklu bulunan H. İ. ve M.A. adlı çocukların cezaevi
idaresinin hak ihlalleri ve keyfi uygulamalarına karşı başlattığı açlık grevi 18'inci gününde. Cezaevinden
hastaneye sevk işlemleri sırasında müvekkillerinin ring aracında kelepçeli işkenceye maruz kaldığını
belirten Avukat Günay Dağ, tecrit altında tutulan müvekkillerine dönük sistematik işkencenin söz konusu
olduğunu kaydetti.
27 Aralık 2016’da, Antep'te 12 Aralık’ta HDP ve DBP’lilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözlatın alındı,
7 kişinin serbes bırakıldı ve gözaltına alınanlardan 5'i çocuk 39 kişiden, 34'ü dün adliyeye çıkarıldı. 15
günlük gözaltından sonra adliyeye sevk edilen 34 kişi, savcıya sosyal medya paylaşımları aracılığı ve
katıldıkları etkinlikler ile "Örgüt propagandası" ve "Örgüt üyeliği" yaptıkları gerekçesiyle ifade verdi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 19'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,
HDP Antep İl Eşbaşkanı Güler Erat, Gençlik Meclisi sözcüsü Mustafa Sayınbatur, DBP Şehitkamil İlçe
Eşbaşkanı Tahir Altuğ, MEYA-DER Antep Şube Eşbaşkanı Osman Akdoğan ve parti üyeleri Ali Şimşek,
Bulent Tekin, Selam Tekin, Samir Aygun, Yalçın Aygun, Şeref Burak Haykır, Ali Ercan Kaya, Fatih
Yalçınkaya, Mehmet Ergun, Yusuf Kadioglu ve Hamit Kaygusuz tutuklandı. Tutuklanan yurttaşlar Antep H
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, emniyette tutulan 5 çocuğun da bugün adliyeye sevk edilmesi
bekleniyor.
30 Aralık 2016’da, Antep'te de 12 Aralık'ta yapılan operasyonlar kapsamında 5'i çocuk 46 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 34 kişi, 20 günden sonra adliyeye çıkarıldı. Yaşları 16-17 arasında değişen F.E.,
T.K., E.S., D.Ö. ve İ.T. isimli çocukların savcılık ifadelerinden sonra, tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Hakim karşısında çıkan çocuklardan F.E., T.K., E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi,
çocuklardan D.Ö. ve İ.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ/ALIKONULANLAR
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında
yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.
19 Şubat 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde, haber takibinde bulunan AA Muhabirleri Rauf
Maltaş, Onur Çoban ve Kenan Yeşilyurt, ilçede bulanan YPS üyeleri tarafından alıkonuldu. Muhabirler, 21
Şubat 2016 tarihinde oluşturulan bir heyete teslim edilerek, serbest bırakıldı.
7 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Abdurrahman Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Halamın
oğlu olan İlhan Çeçen, Diyarbakır merkezde ikamet ediyordu. Ancak 03.03.2016’da, PKK’liler tarafından
alıkonulduğunu duyduk. Neden ve niçin alındığını bilmiyoruz. Duyduğumuz kadar Lice kırsalına
götürüldüğüdür. Kuzenimin bırakılması için sizden çağrıda bulunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
30 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Şahin Çetinkaya, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Salih
Zeki Çetinkaya ile birlikte Erzurum’dan Bingöl üzeri Urfa’ya giderken Lice sınırlarında Çeper köyünün
içinde PKK tarafından yol kontrolü yapılıyordu. Bizi de durdurdular. Olay 29.03.2016 sabah saat 08.30 gibi
kimliklerimizi verdik. Kardeşimin AKP İlçe Başkanı olduğundan dolayı alıkonuldu. Bizi başka bir araçla
Lice’ye gönderdiler. Ağabeyimle birlikte 34 VU 1974 plakalı aracımıza da el koydular. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
7 Nisan 2016’da, Van’da daha önce farklı birimlerde görevli 3 polis memurunu usulsüz dinlediği iddia
edilen Van Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü Selahattin Gürel'in 20 yıla kadar hapsi istendi.
Hazırlanan iddianame, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık eski İstihbarat
Şube Müdürü Selahattin Gürel'in ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Haberleşmenin gizliliğini ihlal
etmek’, ‘Gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi’ ve ‘iftira’ suçundan 20 yıla kadar hapisle
cezalandırılması istendi. Soruşturma kapsamında müştekiler hakkında haksız ekonomik çıkar sağladıkları,
devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle iletişimin tespitine karar verildiğinin belirtildiği iddianamede, söz
konusu talep yazısının da Gürel tarafından düzenlendiği kaydedildi.
9 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, adliye yakınlarında elinde av tüfeği bulunan Y.K. isimli bir şahıs,
husumetli olduğu ileri sürülen kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan A.K.'nin bulunduğu araca ateş açtı.
Araçtaki A.K. ile o sırada kaldırımda bulunan ve olayla ilgisi olmayan E.K. isimli bir kadın yaralandı. A.K.
kendi kullandığı araçla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderken, yaralı kadın E.K. de ambulansla aynı
hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.
16 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Akdere Mahallesi'nde 3 katlı evin en üst katında oturan 5 çocuk
annesi Bediha Köroğlu (45), mutfak penceresinden dışarıyı seyrederken, Beşiktaş takımının
şampiyonluğunu kutlama sebebiyle bir taraftarın ateşlediği tabancadan çıkan kurşun başına isabet etti.
Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kurşunla kanlar içerisinde yere düşen kadın, eşi Ahmet Köroğlu
tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Köroğlu, Acil Servis'te yapılan
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
17 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde düzenlenen bir eyleme polisin
müdahale etmesi üzerine olay yerinden kaçmak isteyen eylemci bir grubun binmek istedikleri bir taksinin
durmaması üzerine araca ateş açmaları sonucu taksi şoförü Şeref Çakırmanoğlu (55) yaşamını yitirdi.
20 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli ili Ovacık ilçesinde, Tornova Mevkiinde şantiyeye düzenlenen baskında
Süleyman Gündoğmuş isimli işçi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. Dersim şubemize başvuruda
bulanan Süleyman Gündoğmuş’un oğlu, konu ili ilgili yardım talebinde bulunmuştur. Gündoğmuş, 2 gün
sonra serbest bırakıldı. 23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mertcan
Gündoğmuş, alıkonulma sürecini anlatmış ve yardım talebinde bulunmuştur.
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20 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli ili Ovacık ilçesinde, Tornova Mevkiinde şantiyeye düzenlenen baskında
Hüseyin Arı isimli işçi, HPG militanları tarafından alıkonuldu. Dersim şubemize başvuruda bulanan
Süleyman Gündoğmuş’un eşi, konu ili ilgili yardım talebinde bulunmuştur. Gündoğmuş, 2 gün sonra
serbest bırakıldı. 23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çilem Arı, alıkonulma
sürecini anlatmış ve yardım talebinde bulunmuştur.
24 Haziran 2016 tarihinde Dersim ili Ovacık ilçesinde, Sarıataş karakoluna su kanalı yolu yapan bir
firmaya ait araç HPG militanları tarafından durdurularak, araç ateşe verildi. İnşaat firması çalışanı 2 işçi ise
alıkonuldu. 27 Haziran 2016 tarihinde Dersim Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, olay
doğrulandı.
15 Temmuz 2016 Türkiye’de gecesi ülke yönetimine el koymak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
içinden bir grup, askeri darbe girişiminde bulundu. İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet
köprülerinin trafiğe kapatılması ve Ankara’da savaş uçaklarının alçak uçuş yapmasıyla başlayan askeri
darbe girişimi gece boyu süren çatışmaların ardından 16 Temmuz 2016’da bastırıldı. Çatışmalar
esnasında kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren askeri cuntaya bağlı birlikler TBMM’ye, MİT’e,
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, İstanbul Valiliği’ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Ankara’nın Gölbaşı
İlçesi’ndeki Polis Özel Harekât Binası’na, Jandarma Genel Komutanlığı’na, Beştepe’deki
Cumhurbaşkanlığı binasına saldırılar düzenlediler. Darbe girişiminin duyulmasının ardından başta İstanbul
ve Ankara olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Cuntaya bağlı birlikler, askeri
araçların geçişini ve saldırılarını da engellemek isteyen bu gösterilere de saldırdı.
19 Temmuz 2016’da Sokağa çıkma yasağının 14 Mart 2016’da başlatıldığı Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde,
ablukanın 127. günü olan Yenişehir Mahallesi’nde bulunan evlerindeki eşyaları çıkarmak için giden Heyhat
Müjde (43) ve kızı Saadet Müjde(19) meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdi.
28 Temmuz 2016’da, Hakkâri’de geçtiğimiz Mart ayında gözaltına alındıktan sonra "örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklanıp Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan Sedat Çalı'nın evine özel harekat polisleri
tarafından baskın yapıldı. Pazar günü yapılan baskında eve kapısını kırarak giren polisler, evde zaten
tutuklu olan Çalı'yı aradı.
29 Temmuz 2016’da, Hakkari’nin Korxol ilçesinde Jandarmaya teslim olduktan sonra itirafçı olan ve 8
kişinin tutuklanmasına neden olan Doğan Değer'in verdiği ifadeler ve yaptığı teşhislerin kurmaca olduğu,
teşhis tutanağının askerlerce hazırlandığı ortaya çıktı. Söz konusu kişileri tanımadığını mahkemede
açıklayan itirafçı Değer'in söyledikleri dikkate alınmadı ve mağdurların tutuklu halin devamına karar verildi.
13 Ağustos 2016’da, Şırnak Beytüşşebap ilçesi merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan İkinci Köprü
Mevkii'nde dün akşam saatlerinde yol kontrolü yapan HPG gerillalarınca alıkonulan AKP Elkê Gençlik
Kolları Başkanı Naci Adıyaman ile kardeşi AKP Elkê Gençlik Kolları eski Başkanı Fikret Adıyaman'ı
yakınları aramaya çıktı. Adıyaman kardeşlerin alıkonulduğu yerden 1 kilometre uzaklıkta Naci
Adıyaman'ın cesedi bulundu.
24 Ağustos 2016’da düzenlenen operasyon ve ev baskınları sonucu güvenlik güçleri, Bitlis, Muş ve Van’da
toplam 45 kişiyi gözaltına aldı.
25 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde yol kontrolü yapan HPG militanları tarafından
durdurulan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi alıkonuldu.
30 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Karagöz, şu beyanlarda
bulundu: “Arkadaşım Nevzat Paçacı, köyde hayvancılıkla uğraşıyordu. 17.08.2016 tarihinde gece saat
23.00 civarında militan elbisesi giymiş 2 kadın kapıyı çalarak arkadaşımı alıp götürdüler. 3 haftadır
kendisinden hiçbir haber almış değiliz. Adaklı karakoluna durum bildirilmiştir. Hayatından endişe ediyoruz.
Bu konuda sizden destek istiyoruz.”
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21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarında, sivil bir araç içinde
bulunan 2’si uzman çavuş 4 kişi, yol kontrolü yapan HPG militanları tarafından alıkonuldu. Alıkonulma
olayı, Valilik tarafından yapılan açıklama ile doğrulandı.
2 Kasım 2016’da, Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından fotoğrafları basına dağıtılan ve "Eylem hazırlığındaki
örgüt üyeleri" diye lanse edilen HDP Kumçatı Belde Eşbaşkanı Meryem Akyürk, Hadi Güler ile Feyrüz
Nas, Eminiyet ve basın hakkında suç duyurusunda bulundu.
Tutuklu Milletvekili ve Belediye Başkanlarına Yapılan Hapishane Ziyareti İle İlgili İHD Raporu
15 Aralık 2016
Halkların Demokrasi Partisi(HDP) Eş Genel Başkanları ile birlikte 10 milletvekilinin tutuklu bulunması ve
Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) mensup Büyükşehir Belediye Eş Başkanları ile çeşitli illerin belediye
başkanlarının tutuklu bulunması
nedeniyle başta hapishanede tecrit olmak üzere yasama
dokunulmazlığının ihlali ve savunma hakkının engellenmesi gibi konularda derneğimiz tarafından
değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra tutuklu bulunan milletvekili ve belediye başkanları ile
dayanışmamızı göstermek amacı ile kendilerini hapishanelerde ziyaret etmemiz gerekmiştir.
İHD Eş Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan ve Genel Sekreter Av. Hasan Anlar’dan oluşan heyet 10
Aralık 2016 Dünya İnsan Hakları Günü’nde ve akabinde 11 Aralık tarihlerinde avukat olarak bir dizi
hapishane ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerden önce Hapishane Müdürlüklerine telefonla ve Silivri
Hapishanesine yazılı olarak bilgi verilmiştir.
Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Hapishane ziyareti
Bu ziyarette;
1.
Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı ve Adana milletvekili
2.
Gülser Yıldırım, HDP Mardin Milletvekili
3.
Ferhat Encü, HDP Şırnak Milletvekili
4.
Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
5.
Nurhayat Altun, Dersim Belediyesi Eş Başkanı
6.
Ayla Akat Ata, KJA Derneği Genel Başkanı ve HDP Batman Eski Milletvekili
7.
Edibe Şahin, Dersim Belediyesi Eski Eş Başkanı ve HDP Dersim Eski Milletvekili
ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde, Figen Yüksekdağ ve Gülser Yıldırım görüşmeleri ilgili Savcılığın talebi Sulh Ceza
Hâkimliği’nin kararı ile görüntülü ve sesli kayıt alınmış, görüşme esnasında bir infaz koruma memuru hazır
bulunmuştur. Görüşmeye başladığımızda bu durumun avukat-müvekkil görüşmesinin gizli olmasına dair
temel kuralın ihlali anlamına geldiğini, savunma hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiğini belirtip hukuka
aykırı olan bu durumun kayıtlara geçmesi sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen görüşmelerde 7 kişinin de dile getirdiği en temel hak ihlalinin “tecritte tutulma” olduğu
belirtilmiştir. Buna göre görüştüğümüz kişilerin hepsi 3 kişiye göre oluşturulmuş hücre odasında tek
başlarına tutulduklarını, günlük havalandırmada tek başına kaldıklarını, havalandırmaya başka kimsenin
çıkarılmadığını ve böylece 24 saat boyunca tek tutulduklarını, beraber kalma taleplerinin cezaevi idaresi
tarafından kabul edilmediğini özellikle ifade etmişlerdir. Ayrıca, 3 kişilik hücre odasının kaloriferin iyi
derecede yanmasına rağmen peteklerin yetersiz olması nedeniyle üşüdüklerini ve sürekli kaban ve mont
gibi kalın kıyafetler giyerek günü geçirdiklerini ifade etmişlerdir.
Adalet Bakanlığı’nın 45/1 nolu genelgesi uyarınca hapishane ortak alanlarının haftada 10 saate kadar
kullanılması ile ilgili kurala tam olarak uyulmadığı, haftada sadece 3-4 saat 3 ya da 4 kişinin bir araya
getirildiğini ve böylece 6 siyasetçi kadının tümünün bir araya getirilmediği anlaşılmıştır. Ortak sosyal alan
kullanımının ilk 1 aydan sonra uygulandığı belirtilmiştir. Dolayısı ile ilk 1 ay boyunca kesin ve mutlak bir
tecrit uygulandığı milletvekillerinin ve belediye başkanlarının beyanlarından anlaşılmaktadır.
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Görüştüğümüz kişiler kendilerine gönderilen mektupların verilmediğini, kendilerine gelen faksların
verilmediğini, verilen fakslardaki metinlerin içindeki bazı cümlelerin çizildiğini ve böylece haberleşme
haklarının ihlal edildiğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, iadeli taahhütlü olarak gönderilen mektupların
incelenerek verildiğini belirtmişlerdir.
Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Hapishanesinde tutulan Ferhat Encü’nün durumu ise oldukça ilginçtir.
Kendisi 3 kişilik odada tek başına tutulmakta, havalandırmaya tek çıkmakta ve ortak sosyal alandan hiçbir
şekilde faydalanamamaktadır. Dolayısı ile kadın siyasetçilerin tutulduğu Hapishanenin bir bölümünde
erkek olarak tek başına tutulmaktadır.
Bunun dışında, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve başkaca bir şikâyetleri olmadıklarını ifade
etmişlerdir.
Savunma hakkının kısıtlanması ile ilgili olarak haklarında çok sayıda dava olduğunu, dava dosyalarını
inceleyemediklerini, avukatları ile rahat bir şekilde dosyadaki evraklar üzerine çalışamadıklarını,
avukatlarının kendilerine ifade ettiği sözlü bilgiler ve kendilerine tebliğ edilen iddianameler üzerinden sözlü
olarak savunma yapma durumunda kaldıklarını, SEGBİS sistemi( hapishaneden davanın görüldüğü yere
sesli ve görüntülü sistem ile bağlanıp ifade ve savunma yapma) ile duruşmalara katılmak zorunda
bırakıldıklarını, esasen savunmayı mahkeme huzurunda yapmak istediklerini ancak tutuklu yargılandıkları
ve davanın bulunduğu yargı çevresinden çok uzak bir hapishaneye gönderildikleri için bu haklarının
ellerinden alındığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, kendilerine açılan davaların neredeyse tamamının
milletvekilliği/belediye başkanlığı adaylık süreçlerinde ve yasama faaliyetleri süresince yaptıkları
konuşmalar ve basına verdikleri beyanatlardan ibaret olduğunu ifade etmişlerdir.
Görüşmede özellikle Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanı Gültan Kışanak’ın kendisinin ve diğer eş
başkanın görevden alınarak yerlerine kayyım atanması konusundaki beyanları dikkat çekicidir. Atanan
kayyımın belediye meclisini çalıştırmadığını ve dolayısıyla belediyenin seçilmiş tüm organlarının devre dışı
bırakıldığını ve Diyarbakır halkının iradesinin yok sayıldığını, bunun ağır bir anayasa ihlali olduğunu, bunu
yapanların ileride yargı önünde hesap vereceğini ifade etmiştir. Kayyım atanan diğer belediyeler
bakımından da aynı durumda olduğunu belirtmiştir.
Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Kapalı Hapishanesindeki görüşmeler akşam saat 18.30 civarında sona
ermiş, Kandıra 2 No’lu F-Tipi Hapishanesine yapmak istediğimiz ziyaret, hapishane görevlileri tarafından
akşam saat 21.00 – 23.00 arasında yapabileceğimizi belirtmeleri üzerine bizim için uygun zaman
olmaması nedeni ile gerçekleşememiştir. Bu nedenle Kandıra 2 No’lu F-Tipi Cezaevi’nde bulunan HDP
Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ve Dersim
Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bul daha sonra ziyaret edilecektir. Ayrıca Bolu F Tipi hapishanesinde
tutulan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da daha sonra ziyaret edilecektir.
Edirne F-Tipi Kapalı Hapishane Ziyareti
Bu ziyarette, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri
Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde, Selahattin Demirtaş ile ilgili Savcılığın talebi ve Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı ile sesli
kayıt alınmış, görüşme esnasında bir infaz koruma memuru hazır bulunmuştur. Selahattin Demirtaş
avukat ziyaretlerinin kayıt altına alınması ile ilgili ilk 3 gün boyunca Hâkimlik kararı olmadığını, Savcılık
kararı ile olduğunu, bu durumun bile başlı başına ağır bir hukuk ihlali olduğunu ifade etmiştir. Görüşmeye
başladığımızda bu durumun avukat-müvekkil görüşmesinin gizli olmasına dair temel kuralın ihlali anlamına
geldiğini, savunma hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiğini belirtip hukuka aykırı olan bu durumun kayıtlara
geçmesi sağlanmıştır.
Selahattin Demirtaş, tek kişilik hücrede tek başına tutulduğunu, havalandırma bölümüne yalnız çıktığını ve
tutuklandığı günden beri tek başına kaldığını ifade etmiştir. Görüşmede, geçen hafta kalp spazmı
geçirdiğini, revirde kendisine müdahale edildiğini, önceden gelen sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle
yalnız kalmasının sağlığı açısından sakıncalı olduğunu özellikle ifade etmiştir . Avrupa İşkenceyi Önleme
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Komitesi’ne (CPT) yazdığı mektuba cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu ve bu durumun mutlaka
CPT’ye bildirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kendisi ve arkadaşlarının siyasi baskı sonucu
tutuklandıklarını, yargılamalarının tutuklu sürdürülmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilerin,
hükümet yetkililerinin Anayasa’daki masumiyet karinesine aykırı olarak sürekli kendilerini suçlu gösteren
konuşmalar yaptıklarını ve yargının da bundan olumsuz etkilendiğini ifade etmiş ve bu şekilde TBMM’de
grubu bulunan ve barışı savunan HDP’nin etkisiz kılınmak istediğini belirtmiştir. Bütün bunlara rağmen
HDP seçmeninin partisini bırakmadığını ve son anketlerde HDP’nin oy oranının %12-13 civarında
olduğunu ifade etmiştir. Kendisi ile ilgili 102 soruşturma olduğunu, bunlardan bazılarının birleştirilerek 77
dava olarak yargılamaların devam ettiğini, neredeyse her gün SEGBİS sistemi üzerinden ifade ve
savunma yapmak durumunda bırakıldığını, bu durumun savunma hakkına aykırı olduğunu, milletvekili ve
TBMM’de grubu bulunan 3. büyük partinin eş başkanlarının tutuklanmasının yasama dokunulmazlığının
ihlali olduğunu, kendilerine açıkça “ayrımcılık” yapıldığı ifade etmiştir.
Cezaevi idaresine yaptıkları başvurular sonucunda 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren Abdullah Zeydan ile
birlikte günde 1 (bir) saat ortak sosyal alanı kullanabileceklerini ifade etmiştir. Bu durumun ayda 3 hafta
uygulanacağını da ifade etmişlerdir. Ancak bu yeni durumun tecridi ortadan kaldırmadığı, milletvekili
arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte aynı odada kalma isteklerinin karşılanmadığını ifade etmiştir.
Görüşme yaptığımız Abdullah Zeydan da tıpkı Selahattin Demirtaş gibi tek başına tutulduğunu ve tek
başına havalandırmaya çıktığını ifade etmiştir.
Bunların dışında başkaca bir şikâyetleri olmadıklarını ifade etmişlerdir.
İstanbul Silivri 9 No’lu F-Tipi Kapalı Hapishane Ziyareti
Bu ziyarette;
1.
Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı, DTK eski eş başkanı ve eski milletvekili
2.
Sebahat Tuncel, DBP Eş Genel Başkanı ve HDP Eski İstanbul Milletvekili
3.
Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
4.
Nursel Aydoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili
5.
Leyla Birlik, HDP Şırnak Milletvekili
6.
Selma Irmak, HDP Hakkâri Milletvekili
7.
Nihat Akdoğan, HDP Hakkâri Milletvekili
ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Bu görüşmelerde, Ahmet Türk ve Bekir Kaya’nın 3 kişilik hücre odasında birlikte tutuldukları, diğerlerinin
ise ayrı ayrı tek başına tutuldukları, tek tutulanların tek kişilik hücrelerde kaldıkları ve havalandırmaya tek
başlarına çıktıkları, tutuklandıkları günden bu yana ortak sosyal alanı halen kullanamadıkları ve bu konuda
kullanacaklarına dair bilgilerinin olmadıklarını, dışarıdan kitap verilmediğini, postalarının genellikle
verilmediğini, verilenlerin ise geç verildiğini, halen aileleri ile açık görüş yapamadıklarını ve açık görüş
zamanının iki ayda bir olduğunu, idareye yazdıkları dilekçelere cevap verilmediğini, hücre
havalandırmasının bulunduğu alanın yüksek bir yerinde kamera bulunduğunu ve bu kameradan oldukça
rahatsız olduklarını ve bu durumun kadınlar bakımından taciz olarak değerlendirildiğini özellikle ifade
etmişlerdir.
Görüşmede Ahmet Türk’ün 74 yaşında ve kalp pili taşıyan birisi olarak halen sağlık kontrolünü
yaptıramadığını ve dişlerinin sorunlu olduğunu ve mutlaka kalp pili kontrolü ile diş tedavisi görmesi
gerektiğini ifade etmiştir. Sağlık kontrolü için kelepçeli olarak muayeneye götürülmek istenmesine tepki
olarak gitmemeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Bunların yanında Nihat Akdoğan, sürekli kulak çınlaması
sebebi ile uyuyamadığın ifade etmiştir.
Her 3 Hapishanede yaptığımız görüşmelerde, avukat olarak görüştüğümüz siyasetçilere çeşitli yasal
hakları konusunda tarafımızdan bilgilendirmeler yapılmış, özellikle SEGBİS yöntemi ile savunma
yapılmasının savunma hakkına verdiği zararın değerlendirilmesi ve son duruşmada mahkeme önünde
hazır bulunma kuralına uygun olarak savunma yapılmasının önemi hatırlatılmıştır.
Görüşme sonucunda yaptığımız gözlemlerde aynı statüde bulunan diğer partilere mensup milletvekilleri ile
belediye başkanlarının tutuksuz olarak yargılanmalarının sürdürülmesine karşın HDP’li milletvekilleri ile
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DBP’li belediye başkanlarının “ayrımcılık” yapılarak en temel haklarının ihlal edildiği, Ceza İnfaz Kanunu,
ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmayıp keyfi muamele ile insan onuruna aykırı kabul ettiğimiz tecrit
uygulandığı gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Halen milletvekilliği ve dolayısıyla dokunulmazlığı devam edenlerin yasama dokunulmazlığı bulunduğu için
bu kişilerin tutuklu yargılanması Anayasa’ya aykırı olup yargılamanın mutlaka tutuksuz devam ettirilmesi
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki sadece20 Mayıs 2016 tarihine kadar Savcılıklarca hazırlanan
dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bakımından dokunulmazlık kaldırılmıştır. Dolayısı ile bu
fezlekelerin davaya dönüşmesi halinde bu davalar bakımından yasama dokunulmazlığı yoktur. Bunun
dışında dokunulmazlık devam etmektedir. Milletvekillerinin tutuklanması yasama organının yasama
faaliyetlerine müdahale olarak değerlendirilmeli ve TBMM’nin bu duruma izin vermemesi gerekmektedir.
Bu konuda Anayasa Mahkemesinin 2012/1272 başvuru nolu ve 04.12.2013 tarihli milletvekili Balbay kararı
bulunmaktadır. AYM bu kararında, AİHM’in çeşitli kararlarına ve özellikle 10226/03 başvuru nolu Yumak
ve Sadak/Türkiye kararına atıf yapmış ve milletvekilinin tutuklu kalmasının Anayasanın 67. ve AİHS’e ek 1
nolu protokolün 3. Maddesinin ihlali olduğunu belirtmiştir. Bu durumda AİHS ve Anayasaya açıkça aykırı
olan tutuklu yargılamanın sona erdirilmesi ve milletvekillerinin bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir.
Tutuklu milletvekilleri ile belediye eş başkanlarının tek başlarına tecrit altında bulundurulmaları insan
onuruna aykırı bir durumdur. Bu durum işkence, kötü muamele ve insan onuruna yakışmayan davranış
yasağına aykırıdır. Kaldı ki, İnfaz Tüzüğüne de aykırı olarak fiili bir durum yaratılmıştır. Milletvekillerine ve
belediye başkanlarına 5275 sayılı infaz kanunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış
hükümlülere uygulanan infaz biçiminin en katı olacak şekilde uygulanarak, daha yargılamalar yapılmadan
fiili cezalandırmaya geçilmiştir. Mevcut yasal mevzuata aykırı ve insan onuruna aykırı olarak işkence
yasağı kapsamında olan tecridin mutlaka kaldırılması gerekmektedir.
Halkın yüksek oy oranı ile seçtiği belediye eş başkanlarının OHAL ilanı ve beraberinde çıkarılan ve
Anayasaya tamamen aykırı olan 674 sayılı KHK ile görevlerinden alınarak yerlerine kayyım atanması ve
akabinde tutuklanmaları açık bir yargı baskısıdır. Türkiye’de hakkında devam eden soruşturma ve davalar
bulunan iktidar partisinden onlarca belediye başkanının yargılanmalarına izin verilmemesi karşısında,
DBP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılanmaları hukukun üstünlüğü ilkesinin olmadığını ve iktidarın
yargıyı baskı aracı olarak kullandığını göstermektedir. Belediye eş başkanları tutuksuz yargılanmalıdır.
Tutuklu bulunan milletvekilleri ve belediye başkanları hiçbir şekilde şiddet eylemi ile suçlanmamaktadır.
Yasama faaliyetleri, parti çalışmaları ve belediye başkanlığı sırasında yaptıkları konuşmalar, katıldıkları
toplantılar ve gösteriler nedeni ile suçlanmaktadır. İfade ve örgütlenme özgürlüğü ihlali kadar kişi güvenliği
ve özgürlüğü hakları ihlal edilmiştir.
Sağlık durumları ağır ve yakın tehlike altında olan Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’ın acilen tahliye
edilmesi gerekmektedir.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

I8. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT
HAKKI ENGELLENENLER
8 Mart 2016’da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Adana ve Mersin’de düzenledikleri ev baskınları
sonucu HDK Mersin Eş Sözcüsü Hasan Cide’nin ve TUHAD-FED Adana Temsilcisi Mehmet Akar’ın da
bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.
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15 Mart 2016’da, Adana merkezli Mersin, Hatay ve Urfa illerinde sabah daha birçok eve baskın
düzenlendi. Baskın sonucunda, "Örgüte silah temin etmek" iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınan kişilerin Adana Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.
18 Mart 2016’da Muş’un Malazgirt İlçesi’nde ve Diyarbakır’ın Bismil ve Silvan ilçelerinde Newroz kutlaması
için toplanan gruplara gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri en az 42 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı.
23 Mart 2016’da, HDP ve DBP’ye yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında düzenlenen
operasyonlar sonucu Antalya, Mardin, Manisa ve Muş’ta 23 kişi gözaltına alındı.
24 Haziran 2016’da, Antalya merkezli olarak 23 Haziran günü 5 ilde yapılan operasyonlar sonucu 4 kişi
gözaltına alındı. Antalya'da gözaltına alınan Adem Kılıç ile birlikte İstanbul'da Ahmet Turan, Amed'de
Zeynep Demir ile Alanya'dan İzmir'e giderken yolda gözaltına alınan Veysi Baz, sorgulanmak üzere
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin, Antalya'da geçtiğimiz Ocak ayında
Konyaaltı sahilinde patlayıcı madde ile yakalandığı iddia edilen M.Ş.ye ve Muğla'da bombalama yapacağı
iddiası ile yakalandığı iddia edilen bir kişiye yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında 'yakalama kararı'
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar yapılan sorgularının işlemlerinin ardından 'örgüt üyesi olma' ve 'örgüt
propagandası yapma' suçlamalarıyla sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alındı. Savcılık işlemlerinin
ardından aynı suçlamalarla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
10 Ağustos 2016’da, Van ve Urfa'da bu sabah yapılan ev baskınlarında aralarında HDP ve DBP'li
siyasetçiler ile çocukların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016 sabahı İzmir, Erzurum, İstanbul, Şırnak, Mersin, Diyarbakır, Hakkâri, Gaziantep, Siirt,
Mardin ve ilçelerindeki operasyonlarla 108 kişi gözaltına alındı. İzmir’de gözaltına alınanlardan KURDİDER İzmir Eş Başkanı Ali Yalçınkaya, TAY-DER İzmir Eşbaşkanı Musa Karbadağ, Sait Bahadır, Mehmet
Özan, Ümit Fatma Fırat, İzzetin Akın, Hakan Arslan, Hatip Bilen, Semih Ersönmez, Sedat Mihayaz, Rizgar
Gaçkçen, Özgür Dilek ve Abdulbarin Baran adlı 13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası
yaptıkları” iddiasıyla 20 Ağustos 2016’da tutuklandı.
23 Ağustos 2016’da HDP’ye ve bileşenlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu Şırnak’ın Silopi
İlçesi’nde 12 kişi, İzmir’de 5 kişi, Bitlis’te de 1 kişi gözaltına alındı.
24-25 Eylül 2016’da İstanbul’da ve Eskişehir’de “Laikliği kazanacağız” bildirisi dağıtan Birleşik Haziran
Hareketi üyesi 35 kişi gözaltına alındı.
28 Eylül 2016’da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,15 Temmuz'dan bu yana 70 bin kişi hakkında işlem
yapıldığını 32 bin civarında insanın tutuklandığını açıkladı
1 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkez Basın Bürosu'nun derlediği verilere
göre son bir yılda, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in de arasında olduğu 2 bin 468 partili
tutuklandı. Tutuklananlar arasında DBP'li belediye eşbaşkanları, Parti Meclis üyeleri (PM) ve yöneticileri
bulunuyor. Tutuklanmaların en fazla yaşandığı Riha (Urfa) ve Amed (Diyarbakır) illeri ilk sırada yer alıyor.
Tutuklamaların il dağılımları şöyle: Ağrı'da 120, Erzurum 77, Dersim 150, Adıyaman 34, İstanbul 1, Urfa
620, Siirt 150, Bingöl 54, Mardin 150, Antep150, Ardahan 9, Batman 60, Bitlis 26, Hakkari 60, Amed 502,
Muş 100, Şırnak 29, Van 120, Maraş 2, Kars 19, Iğdır 65, Elazığ 10, Partinin PM üyeleri Mehmet Yavuzel,
Seve Demir ile birlikte 4 yöneticisi Cizre ve Silopi'de devlet güçleri tarafından katledildi.
6 Kasım 2016’da, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasına yönelik protestolarda
Bursa ve İstanbul’da 104 kişi gözaltına alındı.
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13 Aralık 2016’da İçişleri Bakanlığı, HDP ve DBP’lilere yönelik dünden bu yana sürdürülen operasyona
ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, 12-13 Aralık tarihlerinde “PKK-KCK operasyonları” kapsamında 28 ilde
568 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
22 Kasım 2016’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığı’nın 2017 bütçesi kapsamında
yapılan görüşmeler sırasında sorulan sorulara verilen yanıtlar itibarıyla, haklarında FETÖ/PDY
kapsamında işlem yapılmış şüpheli sayısının 92,607 olduğu ve bunların 36,951’inin tutuklandığı, tutuklu
olanların 6288’ini askerler, 7516’sını emniyet görevlisi(polis) oluşturduğu bilgisi verilmiştir. Adalet Bakanı
ayrıca, 3698 yargı mensubu hakkında işlem yapılmış olduğunu ve bunların 2410’unun tutuklu olduğunu da
belirtmiş ve tutuklu sayısının 39.378 olduğunu belirtmiştir. Ayrıca gözaltına alınanların 27.645’i de adli
kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Adana
5 Ocak 2016’da Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ev baskınlarıyla gözaltına alınan 16 kişiden 5’i
çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklandı.
10 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 9 çocuktan 5’i “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
12 Ocak 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde operasyonları protesto eden gruba polisin müdahalesi
sonucu 6 çocuk gözaltına alındı.
13 Ocak 2016’da, Adana’da 3 kişi gözaltına alındı.
15 Ocak 2016’da Adana’da ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “korsan gösteriye katıldıkları” iddiasıyla
3’ü çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı.
20 Ocak 2016’da Adana’da yapılan ev baskınlarında 6 kişinin “korsan gösteriye katılmak” iddiasıyla
gözaltına alındığı öğrenildi.
24 Ocak 2016’da Adana’da düzenlenen eyleme polis ekipleri gerçek mermili silahlarla müdahale etti.
Açılan ateş sonucu A.Y.K. (16) ayağından vurularak yaralandı. Zırhlı polis aracına bindirilerek gözaltına
alınan ve Hürriyet Polis Karakolu’na götürülen A.Y.K.’nin daha sonra polis gözetiminde hastaneye
kaldırıldığı öğrenildi.
2 Şubat 2016’da Adana’da 30 Ocak 2016’da Barbaros Mahallesi’nde düzenlenen eyleme saldıran polis
ekiplerinin açtığı ateş sonucu yaralanan G.A. (erkek) adlı çocuk tedavisi tamamlanmadan gözaltına
alınarak sevk edildiği mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. Aynı eylem
nedeniyle 2’si çocuk 4 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.
10 Şubat 2016’da Adana’da 1’i çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla aynı gün
tutuklandı.
14 Şubat 2016’da Adana’da düzenlenen ev baskınlarında 6’sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da Adana’da polis ekipleri bu kez “makul şüpheli oldukları” gerekçesiyle Birleşik Devrimci
Parti taraftarı 11 kişiyi gözaltına aldı.
16 Şubat 2016’da Adana’da düzenlenen eylemde gözaltına alınan biri çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
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19 Şubat 2016’da Adana’da gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Adana İl Örgütü Başkanı
Murat Akıncı “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
23 Şubat 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında polis ekipleri Adana’da 9
kişiyi gözaltına aldı.
26 Şubat 2016’da Adana’da gözaltına alınan HDP üyesi Merve Aydoğan çıkarıldığı mahkemece “yasadışı
örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
9 Mart 2016’da Adana’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonlarla gözaltına
alınanlardan 9 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da Adana’da sokağa çıkma yasaklarını protesto eylemleri sırasından vurularak yaralanan
Serdar Arslan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tedavi yarıda bırakılarak tutuklandı.
10 Mart 2016’da, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Figen Şahin'in görüşüne giden kardeşi Agit
Şahin, cezaevi girişinde "hakkında yakalama kararı olduğu" iddiasıyla gözaltına alındı.
15 Mart 2016’daki operasyonlarda Adana’da 7’si çocuk 27 kişi gözaltına alındı.
15 Mart 2016’da, Ankara'daki bombalı saldırıyı kınamak için Adana'da yürüyüş yapmak isteyen yurttaşlara
polis saldırdı. Çok sayıda kişinin gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı.
Saldırı sırasında 2 yurttaş gözaltına alınırken, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in de aralarında
olduğu çok sayıda kişi biber gazında etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
15 Mart 2016’da Adana Ceyhan’da 14 Mart günü gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından
serbest bırakılırken, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde gözaltına alınan 7’si çocuk 27 kişi emniyet işlemlerinin
ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 7’si çocuk 20 kişi serbest bırakıldı. Savcılık
tarafından "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt propagandası yapma" iddiasıyla Sorgu Hakimliğine sevk edilen 7
kişi, aynı gerekçelerle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Mart 2016’da Adana’da 17 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.
20 Mart 2016’da, Adana'da 18 Mart günü yapılan ev baskınları ve 19 Mart günü yapılan Newroz
kutlamaları sırasında gözaltına alınan 16'sı çocuk 24 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından
savcılığa sevk edildi. Savcılıkça 4'u çocuk 5 kişi serbest bırakılırken, 12'si çocuk 17 kişi ise tutuklanma
talebiyle mahkemeye gönderildi. 12'si çocuk 17 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç işlemek"
iddiasıyla tutuklandı.
22 Mart 2016’da, Adana ve Osmaniye'de gözaltına alınan 4'ü çocuk 29 kişi emniyet işlemlerinin ardından
dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi sonrası 10 kişi serbest bırakılırken, 4'ü çocuk 19'u
"Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt adına suç islemek" iddiasıyla sorgu hakimliğine sevk edildi. 10 kişiyi adli
kontrol şartı ile serbest bırakan mahkeme, 4 çocuğa ev hapsi verip, 5 kişinin ise tutuklanmasına karar
verdi.
22 Mart 2016’da, Adana'da sabah saatlerinde jandarma tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına 1'i
çocuk 6 kişinin Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa
sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 6 kişi "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanma talebi ile sorgu hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 1'i çocuk 5 kişiyi adli kontrol şartı ile serbest
bırakırken, 1 kişiye ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla ev hapsi verdi.
22 Mart 2016’da, Avukat Tugay Bek, Adana’da son 22 günde yapılan siyasi soykırım operasyonlarında
35'i çocuk 126 kişi gözaltına alındığını bunlardan 22'si çocuk 65 kişinin, çıkarıldıkları mahkemelerce
tutuklandığını, 4 çocuğa ise 'ev hapsi cezası' verildiğini ifade etti.
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31 Mart 2016’da, Adana'da Söylem Dergisi İmtiyaz Sahibi Mehmet Çetinkaya sosyal medya
paylaşımlarından ötürü "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
4 Nisan 2016’da, Adana'da önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10'u çocuk 17 kişi
emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 17 kişi
tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu hakimliği Gülbahçe Halk Meclisi Eşbaşkanı
Muharrem Bayram, Birhat Yalçın, Şahin Öner, Hasta Özer adlı yurttaşlar, F.B. ve Y.Y. isimli çocuklar ile
isimleri öğrenilemeyen 4 çocuğu "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutukladı.
22 Nisan 2016’da Adana’da facebook ve twitter mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 9 kişiden
4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı.
24 Nisan 2016’da Adana’da düşük patates fiyatları nedeniyle yol keserek eylem yapan çiftçilerden 10’u
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” ve “polise direndikleri” iddiasıyla gözaltına alındı.
27 Nisan 2016’da, Adana’da polis ekipleri bir eylemde attığı sloganları gerekçe göstererek Liseli Genç
Umut üyesi bir çocuğu “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
3 Mayıs 2016’da Adana’da gözaltına alınan Metin Keleş “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak
tutuklandı.
9 Mayıs 2016’da Adana’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişiden Şükrü Salhan ve Faysal
Yaray “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 9 Mayıs günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan
Ramazan ve Nurullah Uğur adlı baba ve oğul emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Savcılık baba ve oğlu "örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu
hakimliğine sevk etti. Sorgu hakimliği, Nurullah Uğur'u adlı kontrol şartı ile serbest bırakırken, baba
Ramazan Uğur'u ise aynı suçlamalarla tutuklayarak, cezaevine gönderdi.
16 Mayıs 2016’da Adana’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 13’ü çocuk 22 kişiden “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddia edilen 11’i çocuk 19 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
23 Mayıs 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde gözaltına alınan 12 kişiden Y.B., D.E., C.T., U.Ö., A.K. ve
M.Z. adlı 6 çocuk, çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla
tutuklandı.
24 Mayıs 2016’da Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde gözaltına alınan 12 kişiden Hüseyin Kaya, Hacı Baysal,
Emrah Aydın, Ömer Konuk, Mustafa Özer ve Muzaffer Bahadır adlı 6 kişi daha çıkarıldıkları mahkeme
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
24 Mayıs 2016’da Adana’da Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik operasyonlarla 12 kişi gözaltına
alındı.
25 Mayıs 2016’da Adana’da Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12
kişiden 3’ü çocuk 10 kişi 40 yıl önce feshedilen “yasadışı Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü
(TKKKÖ) üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
26 Mayıs 2016’da Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden Azad Sömer “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
30 Mayıs ve 31 Mayıs 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarla Adana’da Abdulselam
Akdemir gözaltına alındı.
13 Haziran 2016’da, Adana'da haklarında "ihbar" olduğu gerekçesiyle 13 Haziran da gece geç saatlerde
evlerine TEM Şube polisleri tarafından yapılan baskınla gözaltına alınan Siraç Demir, Mahmet Halit Demir
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ve Ayhan Demir isimli yurttaşlar öğleden sonra emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 yurttaş, evlerinde bulunan "tüpler" ve "hurda malzemeleri" suç delili
sayılarak, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmaya sevk edildi. Sorgu hakimliğinde alınan ifadelerin
ardından 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
30 Haziran 2016’da, Tunceli'de 30 Haziran 1996'da düzenlediği eylem sonucu yaşamını yitiren PKK'li
Zeynep Kınacı (Zilan) için Adana'da yürüyüş yapmak isteyen gençler, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu
Mahallesi Karasu Kavşağı'nda bir araya geldi. Gençlerin toplandığı alana gelen zırhlı araçlarla gelen polis,
yürüyüşe izin vermedi. Zırhlı araçlarla ara sokaklara giren polis, genç bir kadını yaka paça gözaltına aldı.
30 Haziran 2016’da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan HDP Bölge Temsilciliği gece saatlerinde
"kimliği belirsiz kişi veya kişilerin" silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda
temsilciliğe 10'dan fazla kurşun isabet etti. Saldırı sonucu temsilciliğin tüm camları kırıldı. Silahlı saldırıya
uğrayan HDP Ceyhan Bölge Temsilciliği'nde incelemelerde bulunan polis, failleri bulmak yerine PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını gerekçe göstererek ilçe eşbaşkanları Kamuran Sağat ve Kazı Dorak’ı
gözaltına aldı.
2 Temmuz 2016’da, Adana'da dün gece geç saatlerde Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçe ve Ova
mahallelerinde bulunan birçok eve helikopter desteği ile çok sayıda polisin katılımıyla ev baskınları
düzenlendi. Baskında isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin İl Emniyet
Müdürlüğü TEM Şubesi'nde tutulduğu öğrenildi.
4 Temmuz 2016’da, Adana'da AKP üyesi olduğunu belirten İbrahim Akbel adlı kişi, İnönü Parkı'nda açtığı
döviz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto etti. Ön yüzünde “R. Tayyip Erdoğan, sana hakkımı helal
etmiyorum” arka yüzünde ise “R. Tayyip Erdoğan seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptık. Sen benim için
ne yaptın?” yazılı dövizi açan Akbel, AKP için çalışmasına rağmen kendisine iş verilmediğini belirtti.
Elindeki döviz ile parkta bir süre dolaşan Akbel, polis tarafından gözaltına alındı.
14 Temmuz 2016’da, Adana merkezli 9 ilde önceki 12 Temmuz günü Demokratik Haklar Federasyonu'na
(DHF) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3'u çocuk 12 kişi, emniyetteki işlemlerin sona
ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 1'i çocuk 4 kişi "MKP üyesi olmak ve
faaliyetlerinde bulunmak" suçlamasıyla tutuklama talebi ile hakimliğine sevk edilirken, 2'i çocuk 8 kişi ise
serbest bırakıldı. Hakimlik, T.K. adlı çocuk ile Diren Taşkıran, Hakan Yay ve Ali Başkurt'u aynı
suçlamalarla tutukladı.
23 Temmuz 2016’da, Darbe teşebbüsü ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adana'da sabah
saatlerinde yapılan operasyonda yerel gazete sahibi olan Aytekin Gezici, Yüksel Evsen, Taner Talaş,
Hakan Bülent Yardımcı ve Rıfat Söylemez gözaltına alındı.
26 Temmuz 2016’da Adana’da gözaltına alınan 6 gazeteciden Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt
“FETÖ/PDY Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
28 Temmuz 2016’da Adana’nın Karaisalı İlçesi’nde gözaltına alınan Mehmet Yurtman sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
10 Ağustos 2016’da Adana’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri Azadiya Welat
Gazetesi çalışanı Hakan Ergün’ün de olduğu 40 kişiyi gözaltına aldı.
11 Ağustos 2016’da, Adana'da ifadesi olduğu gerekçesi ile İl Emniyeti'ne çağrılan MKM sanatçısı ve Koma
Pel üyesi Devrim Özlük (15) gözaltına alındı. Özlük'ün Adana Çocuk Şubesi'nde tutulduğu öğrenildi.
16 Ağustos 2016’da Adana’da gözaltında tutulan 20 çocuktan 2’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında Adana’da 8 çocuk gözaltına alındı.
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28 Eylül 2016’da, Adana’da ESP İl Örgütü, sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında Suruç
katliamı gazisi Güneş Erzurumluoğlu'nun babası Mehmet Erzurumluoğlu ile SGDF üyeleri Fatma Özdemir,
Makbule Özdemir, ESP PM üyesi Aylin Yıldız, ESP üyesi Mehmet Anıl, HDP Gençlik Meclisinden
Kamuran Kilgi ve Dilan Kaya ile ismi öğrenilemeyen iki kişinin daha gözaltına alındığını ifade etti.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan HDP Gençlik Meclis üyesi Kamuran Kılgı, emniyetteki işlemlerinin
ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunda Kılgı'yı sosyal medya paylaşımlarına dair suçlamalar
yöneltildi. Kılgı, savcılık sorgusunun ardından "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak"
suçlamasıyla sorgu hakimliğine sevk edildi. Sorgu Hakimliği Kılgı'nın aynı gerekçelerle ev hapsinde
tutulmasına karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Ekim günü savcılığa sevk edilen diğer 7 kişi,
"örgüt üyeliği" iddiasıyla sorgu hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifade veren 7 kişiden Mehmet
Erzurumluoğlu ve Medine Say, adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ETHA muhabiri Mehmet Anıl, Aylin
Yıldız, Fatma Özdemir ve Makbule Özdemir ise, aynı iddialarla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 Ekim 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa semti Ova Mahallesi'nde bulunan bir işyerine
23 Eylül'de polislerce "HPG'li biri var" denilerek yapılan baskında aralarında çocukların da olduğu
gözaltına alınan 14 kişi, dün akşam emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça
ifadeleri alınan aralarında çocukların da olduğu 9 kişi serbest bırakıldı. İhsan O., Mahmut B., A.B., Ö.B. ile
A.B. adlı kişiler ise, "Patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak", "Örgüt üyesi olmak" ve "Bombalı eylem
hazırlığında olmak" suçlamasıyla sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aynı suçlamalarla 5 kişi
hakkında tutuklama kararı verdi.
7 Ekim 2016’da, 11 Ağustos’ta Aksaray’da gözaltına alınarak Adana’ya getirilerek tutuklanan ESP ve SKM
eski MYK Üyesi Serpil Arslan'ın duruşmasına devam edildi. Tutuklu yargılanan Arslan'ın ve avukatının
katıldığı duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Ardından savunma yapan Aslan, üzerine atılı suçlamaları ret
ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tahliyesine
karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
14 Ekim 2016’da, Adana'da 8 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mevlide Çetinkaya, Edibe
Çetinkaya, Ahmet Türkmen, Ayşe Bozkurt ve Güler Aruk bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Savcılık gözaltına alınan 5 kişinin ifadesini aldıktan sonra "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanmaya sevk etti. Sorgu Hakimliği de aynı suçlamalarla 5 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
18 Ekim 2016’da, Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi'nde okuyan S.K., E.K., A.A., H.A.T. ve A.H.
adlı öğrenciler, 12 Ekim günü R1 dersliğine "Demokratik ülke, demokratik üniversite" yazılı pankart
astıkları ve buna engel olmaya çalışan polislerle yaşanan arbede sırasında bir polisi darp ettikleri
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadeleri alınan öğrenciler, "yasadışı bildiri
dağıtmak" ve "polise mukavemet etmek" iddialarıyla tutuklama talebiyle Hakimliğe sevk edildi. İfadeleri
alınan öğrencilerin tümü aynı suçlamalarla tutuklayarak, cezaevine konuldu.
28 Ekim 2016’da, Adana'da Halkevi Adana Şubesi, Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde
yapacakları halk buluşmasının Adana Valiliği'nce yasaklanmasını protesto etmek amacıyla yapmak
istediği açıklamada Halkevi üyesi Sinan Hüdür gözaltına alındı
2 Kasım 2016’da, Adana'da 31 Ekim günü yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 kişi bugün
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 14 Kişiden Mehmet Halit
Demir, Cafer Öz ve Lokman Harman serbest bırakırken, Ramazan Avinç, Yavuz Kepir, Hasan Kırmızıgül,
Harun Çerçi, Vedat Önen, Ömer Çürük, Ömer Afşin, Sergen Çelik,Muhammet Çayır, Fahrettin Özyıldız ve
Bilal Kavak sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla
tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik aynı gerekçelerle 11 kişiyi tutuklayarak,
cezaevi gönderdi.
6 Kasım 2016’da, Adana'da polis sabah saatlerinde helikopter desteği ile birçok mahalleye eş zamanlı
baskın düzenledi. Baskınlarda evlerin aranmasının ardından "eylemlere katıldıkları" iddiasıyla aralarında
çocuklarında olduğu en az 16 kişi gözaltına alındı.
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6 Kasım 2016’da, Adana'da program çekimi için Tuzla Beldesi'ne gitmek isteyen gazeteci Filiz Zeyrek,
Melike Demir, Mizgin Tabu, Songül Tamris ve Mehmet Emin Tekniker, yol kontrolünde polislerce
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 5 gazeteci Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM
Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi. JINHA çalışanlarının tüm teknik malzemeleri ile telefonlarına el
konulduğu ve emniyette "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapıldığı öğrenildi. Gazeteciler
serbest bırakıldı.
8 Kasım 2016’da, Adana'da son 5 gün içerisinde yapılan baskın ve gösterilerde HDP Adana İl Eşbaşkanı
Hüseyin Beyaz'ında aralarında olduğu 32’si çocuk 120 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi. Son olarak ise
Ceyhan'da önceki gün yapılan gösteride atmak istediği ses bombasının elinde patladığı iddia edilen ve
sağ elini kaybeden A.K. adlı çocuk tedavisi yarıda kesilerek gözaltına alındı.
11 Kasım 2016’da, Adana'da polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP Eski Ceyhan
İlçe Eşbaşkanı Tahir Özdemir'inde aralarında olduğu 2'i çocuk 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından
bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 kişi "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç
işlemek" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 1'i çocuk 2 kişiyi adlı
kontrol şartı ile serbest bırakılırken, eşbaşkan Özdemir, Mahmut Doğan ve F.B.adlı çocuk aynı
suçlamalarla tutuklandı.
14 Kasım 2016’da, Adana'da 5 Kasım günü yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP Adana İl
Eşbaşkanı Hüseyin Beyaz'ın da aralarında olduğu 14 HDP'li bugün emniyetteki işlemlerinin savcılığa
çıkartıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan HDP Adana İl Eşbaşkanı Hüseyin Beyaz, HDP Seyhan İlçe Eşbaşkanı
Suzan Kılıç, HDP Adana İl Yöneticisi İbrahim Yakut, HDP Seyhan İlçe Meclis Üyesi Saniye Seçgin,
KURDÎ-DER yöneticisi İsa Bulut, MKM sanatçısı ve Koma Pel solisti İlyas Arzu, TUHAD-FED üyesi
Mehmet Akar, MEYADER üyesi Fesih Arttıran, Rojava Derneği üyesi Ferdi Sönmez ile HDP'li Mustafa
Çampınar, İsmail Kıno, Mahmut Erdem Mehmet Ali İnal ve Osman Polat "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla
sorgu hakimliğince Polat, Seçgin, Akar, Sönmez, Çampınar ve Arttıran'ı adli kontrol şartı ile serbest
bırakırken, Beyaz, Kılıç, Kıno, İnal, Arzu, Bulut, Yakut ve Erdem'i ise aynı suçlamayla "ev hapsi" verdi.
24 Kasım 2016’da, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu ve 19 Mayıs mahallelerinde bu sabah birçok
eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, 6 Kasım'da 19 Mayıs Mahallesi'nde bir polis
memurunun öldürülme olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar, Adana Emniyeti'ne götürüldü.
12 Aralık 2016’da Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesindeki evlere eş zamanlı düzenlenen
operasyonda 25’i aşkın kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan arasında HDP Adana İl
Eşbaşkanları Hüseyin Beyaz ve Gülseren Tural, Seyhan İlçe Eşbaşkanı Suzan Kılıç ve Kamuran Sagat,
Çukurova İlçe Eşbaşakanı Osman Sert, HDP üyeleri Sadrettin Argın, Ali Yurtsever, Sabri Duman, Enver
Taşkın ile Adana Kadın Platformu üyesi Derya Çiçek Naz ve Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı
Av. Tugay Bek de bulunuyor. Tugay Bek 19 aralık günü serbest bırakıldı.
15 Aralık 2016’da Adana'da bir hafta önce yapılan ev baskınında gözaltına alınan Songül Çetin, Hüseyin
Çetin ve İlyas Aksu 4 Aralık gece saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan 3 kişi "örgüte yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu
hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 3 kişiyi aynı suçlamalarla tutuklayarak cezaevine gönderdi.
15 Aralık 2016’da Adana Ceyhan'da gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerinin ardından bugün
adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 3 çocuk "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt adına suç işlemek"
suçlamasıyla sorgu hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edildi. Hakimlik aynı suçlamalarla 3 çocuğu
tutuklayarak, cezaevine gönderdi.
19 Aralık 2016’da, Adanada gözaltına alınan aralarında HDP Adana İl Eşbaşkanıları ile Av. Tugay Bek’in
de olduğu 10 kişi tutukla talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan Nezir Algel ve Vedat
Erim serbest bırakılırken, HDP İl Eşbaşkanı Hüseyin Beyaz, HDP Seyhan İlçe Eşbaşkanı Suzan Kılıç ve
HDP Çukurova İlçe Eşbaşkanı Osman Sert ile Enver Taşkın, Kasım Baytekin, Emine Adıbelli ve Bedirhan
Alan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık HDP İl Eşbaşkanı Gülseren Tural, Kadın Platformu
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üyesi Derya Çiçek Nar ve Baro Cezaevi Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek ile birlikte 10 HDP üyesini
sosyal medya paylaşımları ve basın açıklamaları gerekçe gösterilerek, “Örgüt propagandası yapmak” ve “
Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 kişinin sorgu hâkimliğinde
işlemleri devam ederken adliye önünde bekleyen ailelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında birçok
kişi darp edilirken, polis hamile bir kadının karnına yumruk attığı görüldü. Arbedede 2 kişi gözaltına
alınırken, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP Adana İl Eşbaşkanı Gülseren Tural ile
HDP üyeleri Faysal Gülsün, Nuri Bağış ve Abdulkerim Aslan'a "ev hapsi" cezası verirken, HDP Yüreğir
İlçe Eşbaşkanı Basri Çelik ile Adana Kadın Platformu üyesi Derya Çiçek Nar ile HDP üyesi Halime Kuş,
Sedrettin Argın ve Mehmet Tutuş tutuklandı. Adana Barosu Cezaevi Komisyonu Başkanı Av Tugay Bek
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
19 Aralık 2016’da, Adana’da yapılan ev baskınlarında da HDP Ceyhan ve Yüreğir ilçe eşbaşkanları Aysel
Türkmen ve Xaze Dorak gözaltına alındı.
23 Aralık 2016’da, Adana'da da önceki gün gözaltına alınan Ramazan Şimşek, Yunus Gül, Ahmet Yıldız
ile S.Y. ve B.G. adlı çocuklar bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça
ifadeleri alınan 2'i çocuk 5 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Şimşek ve Gül’ü
tutuklarken, Yıldız, S.Y. ve B.G. adlı çocuklara ise “ev hapsi” cezası verdi.
30 Aralık 2016’da, Adana'nın Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde dün gece polis, bir eve baskın
düzenledi. Baskında evde ses bombası yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adıyaman
4 Mart 2016 tarihinde, polis tarafından Adıyaman merkezli yürütülen ve Adıyaman, Maraş ve Diyarbakır
illerinde düzenlenen ev baskınlarında 12 yurttaş gözaltına alındı. 09 Mart 2016 tarihinde, Adıyaman İl
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2 kişi
serbest bırakıldı. 10 kişi ise (DBP PM üyeleri Kenan Can ve Emrullah Kalkan, DBP il yöneticileri Haci
Yorulmaz, Naci Korkmaz ve Şeğo Zeytin, KJA aktivistleri Vildan Sol, Ezgi Akdoğan ve Hasret Alp ile
Hüseyin Karakuş ve Emrah Akbaba isimli yurttaşlar) "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da Adıyaman’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonlarla gözaltına
alınanlardan 10 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle Mehmet
Topaloğlu isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen Topaloğlu, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla ve "Kaçma
şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Adıyaman'da 7 Mart'ta gözaltına alınıp götürüldüğü Antep'te adli kontrol şartı ile serbest
bırakılan Musa Aydın isimli üniversite öğrencisi, Adıyaman'da yeniden gözaltına alındı. Emniyet
müdürlüğüne götürülen Aydın'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemedi.
17 Mart 2016’da, Adıyaman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP ve DBP’li
yöneticilerinde aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden HDP il Eşbaşkanı Zeliha Karınca, DBP İl
Eşbaşkanı Rıza Bilgiç, MEYA-DER yöneticisi Sabri Bilgiç ile Ali Oğuz, Doğan Abacı, İzet Karadağ isimli
yurttaşlar, 20 Mart 2016’da "Örgüt üyesi olma" iddiası tutuklandı.
7 Nisan 2016’da Adıyaman’da da DBP’nin eski İl Eş Başkanı Zeynal Mutlu evlerine yapılan baskınla
gözaltına alındı. Zeynal Mutlu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 8 Nisan 2016’da tutuklandı.
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4 Haziran 2016 tarihinde Adıyaman ili kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde, polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında Halime Yılmaz, İsmet Algan ve Ömer Kızıl isimli üniversite öğrencileri ile
isimleri öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 8 kişinin İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
6 Haziran 2016’da Adıyaman’da daha önce yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan 4 kişi “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
19 Ağustos 2016’da Adıyaman ili Yazıbaşı köyünde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 11
kişi (Köy muhtarı Mehmet Özpolat ile Kemal Gözübüyük, Hüseyin Alper, Hüseyin Yıldırmaz, Ali Alper,
soyadı öğrenilemeyen Şeyho, Gazi Bildik, Hüseyin Filik, Gürsel Korkmaz, Yeşil Yurt, Ali Taştan isimli
köylüler) gözaltına alındı.
25 Eylül 2016’da Adıyaman ili Kahta ilçesinde, Eğitim Sen'li 3 öğretmen gözaltına alındı. 25 Eylül 2016
tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 öğretmenden 2’si
(Özgür Ertaş, Niyat Öztekin) "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
6 Kasım 2016’da, Adıyaman’ın Siteler ve Cumhuriyet mahallelerinde 2 Kasım günü yapılan ev
baskınlarında Leyla Fincan ve 7 Haziran ile 1 Kasım genel seçimlerinde HDP Adıyaman milletvekili adayı
olan Ayten Yılmaz, gözaltına alınmıştı. Mahkemede ifade veren Yılmaz, aynı gerekçeyle tutuklanarak,
Adıyaman E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
7 Kasım 2016’da Adıyaman ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, KHK ile mesleklerinden
ihraç edilen Eğitim Sen Adıyaman eski Şube Başkanı Bekir Gürbüz ile Eğitim Sen eski yöneticisi Erdal
Yılmaz gözaltına alındı.
16 Kasım 2016’da, Adıyaman merkez ve Pınarbaşı beldesinde polislerin yaptığı ev baskınlarında, 1 Kasım
genel seçimlerinde HDP Milletvekili Adayı olan Birsen Tunç, DBP PM üyeleri Suna Kaymaz ile Suat
Demir, DBP Adıyaman İl Yöneticisi Yusuf bağırcı ve parti üyeleri İmam Sürgülü, Mehmet Ali Demirtaş ile
ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. 7 kişi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
25 Kasım 2016’da, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde polis tarafından yapılan ev baskınlarında Meslek
Yüksekokulu öğrencisi, Azad Ömer Uyan, Emrah Emre, Fırat Bozkurt, Mustafa Acar, İrfan Atalay ve
Dağıstan Hezer adlı öğrenciler gözaltına alındı. Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen öğrencilerin,
gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi.
24 Aralık 2016’da, Adıyaman merkez ile Kâhta ve Çelikhan ilçelerinde 3 gün önce jandarma tarafından
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 yurttaş İl Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Sosyal medya paylaşımlarından kaynaklı “Örgüt propagandası yapma” iddiasıyla
savcılığa ifade veren 9 yurttaş tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 7 kişiyi serbest
bırakırken, KURDİ- DER il yöneticisi Abdullah Turan ile Erkan Kalak’ın aynı iddia ile tutuklanmasına karar
verdi.
27 Aralık 2016’da, Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde polislerce işyerine yapılan baskın sonucunda Ali Torun
isimli yurttaş gözaltına alındı. Menderes mahallesindeki işyerinde arama yapıldıktan sonra gözaltına
alınan Torun’un gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi.
Afyon
11 Mart 2016’da, Afyon'da 8 Mart'ta ev ve yurtlara yapılan polis baskınında gözaltına alınan Afyon
Kocatepe Üniversitesi öğrencisi 20 kişi emniyetteki işlemelerinin ardından Afyon Adliye'sine getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile mahkeme sevk edilen öğrencilerden 11'i serbest
bırakılırken, 9'u "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
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15 Ekim 2016’da, Isparta'da 12 Ekim günü tutuklanan üniversite öğrencisi Kasım Sarıdağ'ın, gözaltına
alındığına dair avukatına dahi haber verilmezken, Sarıdağ'ın kaybolduğunu düşünen ailesi ve arkadaşları
ise durumu, cezaevine gönderildiğinde öğrenildi.
Ağrı
5 Ocak 2016’da, Ağrı ilinde, HDP PM Üyesi Nizamettin Öztürk, hakkında 2011 yılında Manisa'da yaptığı
bir konuşma gerekçe gösterilerek, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla
açılan davada verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanması üzerine gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Öztürk, adliyedeki işlemlerin tamamlanması ardından tutuklandı.
5 Ocak 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında MEYA-DER
Patnos Temsilcisi Hamdullah Kılıç, Melek Kartal, Süreyya Kartal ve kızı Nalan Kartal, Bekir Kaya, Kasım
Yıldız ile Vedat Kalan gözaltına alındı. 06 Ocak 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.
14 Ocak 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Nuri Yıldız,
Metin Özhan, Osman Tartış, Levent Soner ve Orhan İsti adlı 5 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
16 Ocak 2016’da, Ağrının Doğubeyazıt ilçesinde, İlçe Jandarma Karakolu’na bağlı askerler tarafından
düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı. 18 Ocak günü, Jandarma karakolunda
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hanevdanoğulları, Aziz Bağlan, Necip
Solmaz, Gülizar Singar, Resul Karaaslan ve Mehmet Eşsiz isimli yurttaşlar, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
tutuklandı.
19 Ocak 2016’da, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Ahmet Özden (42), "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla
polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye
sevk edilen Özden, serbest bırakıldı.
21 Ocak 2016’da İstanbul’da evine düzenlenen baskının ardından hakkında başlatılan soruşturma
nedeniyle Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye giden eski HDP milletvekili Halil Aksoy “yasadışı
örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarıyla aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27 Ocak 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından gerçekleşen eş zamanlı ev
baskınlarında İlhan Özdemir, Bülent Güven, Mehmet Demirhan, Mehmet Salih Oğuz, Fatma Ciğredaş ve
Ali Çakan adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Fatma Cigredaş ve Ali Çakan isimli
yurttaşlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede "Örgüt üyesi olmak "
iddiasıyla tutuklandı. 28 Ocak 2016’da, Emniyet ve jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen diğer 4 yurttaş ta, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
3 Şubat 2016’da Ağrı’da sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
6 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Latif Polat isimli yurttaş, çarşı merkezinde polisler tarafından
gözaltına alındı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Polat, "Örgüte yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı.
9 Şubat 2016’da Ağrı’da gözaltına alınan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Temsilcisi
Recep Altındağ, çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
12 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İl
Genel Meclis Eşbaşkanı Gülizar Epli ile Emin Sultan, Uğur Adıtatar, Esra Adıtatar Burhan Aladağ ve
İbrahim Tayfur gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6
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kişiden DBP Ağrı İl Genel Meclisi Eşbaşkanı Epli, Aladağ, Adıtatar ve Tayfur “Örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı.
14 Şubat 2016’da, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Taşlıçay
İlçe Eşbaşkanı İbrahim Yaşar, DBP Taşlıçay Belediye Meclis Üyesi Kamuran Aydın, Yıltepe Mahallesi
muhtarı Mehmet Ali Budak ile Fesih Aydın, Kenan Aydın, Mustafa Kaya ile Fuat Akdeniz gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen yurttaşlara
polis, henüz yürüyüş başlamadan müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8’i çocuk 37 kişi gözaltına
alındı.
16 Şubat 2016’da Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde imza vermek için gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına
alınan DBP İlçe Örgütü Sekreteri Fevzi Yeşil “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla aynı gün çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
23 Şubat 2016’da Van’da, Ankara’da 17 Şubat 2016’da bombalı araçla intihar eylemi düzenleyen
Abdülbaki Sömer’in taziyesine katıldıkları gerekçesiyle 4’ü çocuk 9 kişi polis ekiplerinin düzenledikleri ev
baskınlarıyla gözaltına alındı. Aynı gün taziye töreninin yapıldığı yere de baskın düzenleyen polis ekipleri
burada bulunan 8 kişiyi de gözaltına aldı.
24 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Hamur ilçesinde, SES Şube Üyesi Mehmet Sait Doğan, polis tarafından aracı
durdurularak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Doğubeyazıt Adliyesi'ne
sevk edilen Doğan, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
24 Şubat 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, çarşı merkezinde Tanju Güllü isimli genç polisler
tarafından gözaltına alındı. Uluyol Polis Karakoluna götürülen Güllü, burada tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt Üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
2 Mart 2016’da polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarla Ağrı’da 2 kişiyi gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Çete
ve Mehmet Çete isimli kardeşler gözaltına alındı. 03 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
3 Mart 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Diyadin Belediye
Eşbaşkanı Hazal Aras ile Lülfü Demir, Fevzi Kahraman ve Ferhat Birgül isimli yurttaşlar “örgüt üyesi olma”
iddiasıyla gözaltına alındı. 04 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Diyadin
Adliyesi'ne sevk edilen 4 kişiden Ferhat Birgül serbest bırakılırken, Belediye Eşbaşkanı Aras, Demir ve
Kahraman "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
7 Mart 2016’da Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’nde gözaltına alınan HDP Taşlıçay İlçe Örgütü Eş Başkanı İbrahim
Yaşar, Mehmet Ali Budak ile Fesih Aydın “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da Ağrı’nın Taşlıçay İlçesi’nde gözaltına alınan HDP İlçe Örgütü Başkanı İbrahim Yaşar’ın da
bulunduğu 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
12 Mart 2016’da, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
Doğubayazıt Belediye Meclis Üyesi Halis Gültekin gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gültekin, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
14 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, DBP Ağrı il binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Binama arama
aramanın ardından, binada bulanan 29 partili gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12’si sağlık
kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyette devam eden işlemler sırasında 2 kişi serbest
bırakılırken, tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 25 kişi ise, "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: HDP Ağrı İl Eşbaşkanı Hanım Yıldırım, DBP Ağrı il Eşbaşkanı
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Barış Demir, Mehmet Çelik, Fecri Yakut, Nevzat Ayna, Özlem Demir, Zeynep Mete, Leyla Saraç, Selim
Yılmaz, Turan Çubuk, Cemil Oğuz, İrfan Yıldız, Cemal Yıldız, Rojdan Erez, Güner Alptekin, İbrahim
Cengiz, Selçuk Aktürk, Mürsel Yalan, Yasin Yılmaz, Cemal Akkural, Fatma Arığ, Furkan Ekinci ile soyadı
öğrenilmeyen Sedef, Necmettin.
14 Mart 2016’da, Ağrıda öğretmenlik yapan İHD Siirt yöneticimiz Azad Taş gözaltına alınmış 17 Mart günü
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
16 Mart 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Boyalan (Kurtıka) köyüne askerler tarafından baskın
yapıldı. Baskında Adem Çiftçi adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Çiftçi, Kars
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
16 Mart 2016’da, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İ.A. (17) isimli çocuk ile Orhan Özden (20) isimli genç
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. .
23 Mart 2016’da, Ağrı'da 20 Mart tarihinde evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan çoğu Ağrı Dağı
Öğrenci Derneği üyesi 11 öğrenici emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı adliyesine sevk edildi. Savcılık
ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Elif Talat, Hüseyin Eroğlu, Fırat Uslu, Tuba Can, Mazlum
Doğan Öner, Gazi Yaman, Esra Özakbaş, Hüseyin Bingöl, Servet Altın, Burhan Dağ ve Mehmet Kaya adlı
öğrenciler, farklı tarihlerde gerçekleştirilen basın açıklaması ve anmalara katıldıkları gerekçe gösterilerek,
"örgüte üye olmak" iddiası ile tutuklandı.
26 Mart 2016’da, Ağrı kent merkezinde ismi öğrenilemeyen 2 genç, çarşıda durduruldukları sivil polisler
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına gerekçesi öğrenilemeyen gençler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
31 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği Ebru Yalçın
Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında kütüphane çalışanı Ümit Aslan, polis
tarafından gözaltına alındı.
5 Nisan 2016’da, Ağrı'da tahliye olan arkadaşlarını görmek için Van'ın Erciş ilçesine gitmek üzere olan
10’u aşkın üniversite öğrencisi, polisler tarafından gözaltına alındı. Kent çıkışında haklarında ihbar olduğu
iddiasıyla gözaltına alınan öğrenciler, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
19 Nisan 216 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Nevzat
Şahin, Yaşar Şahin ve Sürmeli Eşsiz isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 21 Nisan 2016 tarihinde, İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
23 Nisan 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı İneg Köyü’nde gözaltına alınan Nadir Angi “yasadışı
örgüt yardım ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 9 Mayıs günü yapılan ev baskınında gözaltına alınan Orhan
Bakır, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Dîyadîn Adliyesi'ne sevk edildi. Sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek savcılık ifadesi alınan Bakır, serbest bırakıldı.
11 Mayıs 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Meyramana köyüne eş zamanlı ev
baskınlarında, Eğitim Sen Üyesi Veysi Timur, Sema Yüce Kadın Danışma Merkezi çalışanı Perihan
Özbay, Halit Oral ve Ercan Akboğa isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ilçede bulunan
Uluyol Polis Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Bazid Adliyesi'ne sevk edildi.
12 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, düzenlenen ev baskınında HDP Diyadin İlçe Yöneticisi
Kaddafi Zorbay gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Zorbay, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
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14 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, jandarma tarafından yapılan baskınlarda Hudeyda
Peker isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Peker, "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
18 Mayıs 2016 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Mehmet Adlin, Nizamettin Ardin ve Reşit Sarıhan isimli yurttaşlar yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklandı. .
26 Mayıs 2016’da Ağrı’da bir eve baskın düzenleyen özel harekât polisleri, 3 öğrenciyi darp ederek
gözaltına aldı.
2 Haziran 2016’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri DBP’ye yönelik düzenledikleri operasyonlarla Ağrı’da
DBP eski İl Örgütü Başkanı Necmettin Efe’yi gözaltına aldı.
4 Haziran 2016 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesinde, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Karakolu'na
çağrılan Salih ve Mirbahattin Yıldız isimli iki kardeş, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri
adliyede "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.
23 Haziran 2016’da, Ağrı da 19 Haziran'da Yüzüncü Yıl Mahallesi'ne özel harekat polislerinin düzenlediği
baskında gözaltına alınan 6 kişi emniyet ifadelerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılığın "Örgüte üye
olmak" iddiası ile Agirî Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 kişiden 2'si tutuklandı. Cemal Güler ve
Gülnaz Güler çifti ile çocukları Bayram Güler ve Raziye Güler tutuksuz yargılanmak üzere serbest
bırakılırken, Habip Güler ve Engin Düzgün tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
12 Temmuz 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı polis baskını
yapıldı. Aralarında Diyadin Belediye Başkan Vekili Mustafa Alpaslan, Esnaf Kooperatifi Başkanı Nuri
Özden ile belediye çalışanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltındaki 25 kişiden bazılarının isimleri şöyle: Mustafa Alpaslan, Abidin
Bozkurt, Nuri Özden, Hüsnü Özden, Mehmet Özden, Sıddık Yenigün, Orhan Tunç, Mesut Aslan, Ahmet
İdacı, Tahir Aslan, Cengiz Aslan, Hetem Zorbay, Mehmet Özden, Dawıd köyü muhtarı Yasin Çelik, Nezir
Budak, Sevgi İlboğa, Faruk Yıldız. 15 Temmuz günü emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından “Örgüt
üyesi olmak” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 25 kişiden 14’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,
HDP İlçe Eşbaşkanı Sevgi İlboğa, Belediye Başkan Vekili Mustafa Alpaslan, Başkan Yardımcısı Zeynel
Abidin Bozkurt, Belediye Meclis Üyesi Mesut Aslan ile Stûrkan Köyü Muhtarı Faruk Yıldız ile Orhan Tunç,
Sıddık Yenigün, Ahmet İdacı, Ali İmrak, Yaşar Kurtulmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tutuklanarak Ağrı
M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
15 Temmuz 2016 sabahı Ağrı’da Keklikpınar Mahallesi’nde evlere baskın yapan askerler Azer Demir (18)
ve Orhan Özden (19) adlı 2 kişi “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldı.
12 Ağustos 2016’da, Ağrı merkezde bulunan Murat Mahallesi'nde sabah saatlerinde evlere yapılan
baskında, Bayram Özden, Semra Özden ve ismi öğrenilmeyen iki kişiyi daha gözaltına aldı.
15 Ağustos 2016’da Ağrı ilinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Azer Demir (18) isimli
çocuk ile Orhan Özden (19) isimli genç, gözaltına alındı. “Örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla gözaltına
alınan 2 kişi, İl Jandarma Karakolu’na götürüldü.
16 Ağustos 2016’da Ağrı ilinde, DBP Ağrı İl Eşbaşkanı Kutbettin Aslan, polis tarafından gözaltına alınarak,
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Ağustos 2016da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde haber takibi yapan Denge TV muhabiri Yusuf İba kent
merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı.
18 Ağustos 2016’da Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde yayladan dönen 6 kişi (Erdal Çetin, Erdal Özer, Çetin
Özer, İbrahim Özer, Resul Özer, Veli Gündüz) aynı bölgede operasyona çıkan askerler tarafından
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gözaltına alındı. Doğubeyazıt Jandarma Komutanlığı'ndaki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 6 kişi, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.
5 Eylül 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe eş
başkanları Hamide Turan ve Abdullah Ekelik “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
16 Eylül 2016’da Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne bağlı Qavişman Köyü’ne baskın düzenleyen jandarma ekipleri
11 kişiyi gözaltına aldı.
21 Eylül 2016’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Ağrı Milletvekili ve Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) MYK Üyesi Halil Aksoy, taziye için gittiği Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde gözaltına alındıktan sonra aynı
gün “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
22 Eylül 2016’da Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde, eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa Saltaş, gözaltına
alındı. 25 Eylül 2016 tarihinde, Uluyol Polis Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Saltaş,
"Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
27 Eylül 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Ferhat
Demir adlı yurttaş, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. "Örgüt üyesi
olmak" gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Demir, adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.
28 Eylül 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 24 Eylül'de 14 Nisan Mahallesi'ndeki evinde yapılan baskınla
gözaltına alınan ve önceki gece çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakılan
Ferhat Demir, akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
7 Ekim 2016’da, Ağrı’da 13 Ağustos'ta düzenlene bir düğüne baskın yapan polislerin, düğün sahibi Engin
Keskin, Murat Özer ile birlikte müzisyen Cihan Kurt gözaltına alması üzerinden Kürtçe şarkıların çalındığı
düğünlerde baskıya maruz kalınmasını verdiği soru önergesiyle dün Meclis gündemine taşıyan HDP Agirî
Milletvekili Dirayet Taşdemir'e Ağrı Valisi Musa Işın yanıt verdi. Vali Işın, düğünlere yönelik baskının
olmadığını savundu.
25 Ekim 2016’da, Ağrı’da HPG’liler ile askerler arasında çıkan çatışmanın ardından kaldıkları yaylaya
yapılan baskında gözaltına alınan kronik mide hastası Fatma Bayar, hiçbir delil olmamasına rağmen
tutuklandı.
16 Kasım 2016’da, Ağrı’nın Patnos ilçesinde HDP ve DBP ilçe eş başkanları, ilçe binalarına yapılan
baskınla gözaltına alındı. “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan
HDP İlçe Eş başkanı Vahyettin İlgin ile DBP İlçe Eşbaşkanı Ömer Laçin, Patnos İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü.
18 Kasım 2016’da, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde özel harekat timleri ve askerler Kentpınar,
Atatürk mahalleleri ile Akyolaç köyünde bir çok eve baskın düzenledi. Baskın sonucunda HDP İlçe
Eşbaşkanı Ercan Taştan, HDP ilçe yöneticisi Kazım Çiçek ve Hanifi Zorbay, Sedat Işık ve Kadir Gökmen
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi ardından
Ağrı’ya sevk edildi.
1 Aralık 2016’da Ağrı ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, HDP Merkez İlçe Başkanı
Cengiz Araç ve belediye çalışanı Nurullah Öner gözaltına alındı.
16 Aralık 2016’da Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yoğunhisar köyüne gece saatlerinde İlçe Jandarma
Komutanlığı askerlerince baskın yapıldı. Baskınlarda, Muhtar Mehmet Ali Gündoğdu, Hamur Ziraat Odası
Başkanı Servet Yıldırım ile Kutbettin Aslan ve Yıldırım Belecen isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Baskın
sırasında evinde bulunmayan Selahattin Kahraman ise çalışmak için gittiği Konya’da gözaltına alınarak
Hamur’a getirildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 5 kişi Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
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21 Aralık 2016 tarihinde, Ağrı Belediye Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay, İzmir ilinde misafir bulunduğu
kızının evinde gözaltına alındı, ardından da Ağrı iline getirildi. 27 Aralık 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kubilay, 'Örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.
29 Aralık 2016’da, Ağrı’da 22 Aralık’ta birçok adrese düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan 5
kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 1 kişi serbest
bırakılırken, “Örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen İl Genel Meclis Üyesi Yusuf
Yakut, HDP eski İl Yöneticisi Mehmet Salih Coşkun ve HDP Yöneticisi Resul Sorguç tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Aksaray
15 Ekim 2016’da, Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde HDP Aksaray il yöneticilerine
yönelik operasyon düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan
14 kişiden 7'si gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan diğer kişilerin arandığı öğrenildi. Gözaltına
alınanların isimleri şöyle: İsmail Duygun, Rıfat Sarıkaya, Şengül Duman, Cengiz Palta, Ercan Palta, İsmail
Sarıkaya ve Akif Erdoğan.

Amasya
27 Nisan 2016’da Amasya’da yaşayan D.T. facebook hesabındaki mesajları nedeniyle polis ekipleri
tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı.
Ankara
10 Ocak 2016’da Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu
Dini Bilgilendirme Platformu’nun, bir soruya verdiği yanıtla “babanın kızına taciz ve tecavüzünü
meşrulaştırdığı” iddiasını Ankara’da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı önünde protesto eden 5 kadın darp
edilerek gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da Ankara’da, Kızılay Alışveriş Merkezi’nde pankart açan Yeni Demokratik Gençlik (YDG)
üyesi 4 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
13 Ocak 2016’da Sultanahmet Meydanı’nda 10 Alman turistin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısını
protesto etmek için Ankara’da BM binası önünde eylem yapan 9 kişi polislerce gözaltına alındı.
11 Şubat 2016’da Ankara’da evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 5 kişiden Kübra Oğul, Susin
Şengül ve Mücahit Kaplan “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
15 Şubat 2016’da Ankara Üniversitesi yönetimi 4 fakültenin bulunduğu Cebeci Kampusu’nda herkese
kimlik sorulması ve gelen araçlarda arama yapılması zorunluluğu getirdi. Polis karakolunun da
kurulmasının gündeme getirildiği Cebeci Kampusu’nda özel güvenlik birimleri ve polis ekipleri, kimlik
göstermeyen öğrencilere müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı.
17 Şubat 2016’da Artvin’deki saldırıyı protesto etmek için maden çıkarma ihalesini alan Cengiz İnşaat’ın
Ankara’daki binası önünde toplanan gruba da polisin müdahale etmesiyle 11 kişinin gözaltına alındığı
bildirildi.
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1 Mart 2016’da İstanbul’daki Küçükarmutlu Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımları
protesto etmek için Ankara’nın Mamak İlçesi’nde yürüyüş yapmak isteyen Halk Cephesi üyelerine saldıran
polis ekipleri, 15 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da Birleşik Devrimci Parti’ye yönelik başlatılan operasyonları protesto etmek için Ankara’da
yol kapatma eylemi yapan DEV-LİS üyesi 6 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
6 Mart 2016’da Etkinlikleri gerçekleştirmek ve yasak kararlarını protesto etmek için önceden hazırlanan
program kapsamında toplanan kadınlara gaz bombaları ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis
ekipleri Ankara’da 11 kadını darp ederek gözaltına aldı.
11 Mart 2016’da, Ankara'da Berkin Elvan için Tuzluçayır Meydanı'nda yürüyüş düzenlemek isteyen
liselilere polis müdahale etti. Dev-Lis üyesi öğrencilerin de Yüksel Caddesi'nde düzenlemek istediği
yürüyüş polis tarafından engellendi. Öte yandan öğlen saatlerindeki polis müdahalesinde Tuzluçayır ve
Ankara Barosu önünde gözaltına alınan öğrencilerden 13 kişi serbest bırakıldı.
13 Mart 2016’da, Ankara’da Yüksek Öğrenime Giriş Sınavı’nı protesto eden lise öğrencileri, darp edilerek,
gözaltına alındı. Konur Sokak’ta “Sınavlar sizin olsun, Berkinler gelecek” diyerek bir araya gelen Devrimci
Liseliler Birliği (DLB) üyesi lise öğrencileri, Yüksek Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Polisler, herhangi bir
gerekçe göstermeden yürümek isteyen lise öğrencilerini darp ederek, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6
öğrenci, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
15 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Mehmet Karadaşoğlu, bir
misafirini yolcu etmek için gittiği Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde polislerce gözaltına alındı.
Karadaşoğlu'nun gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
15 Mart 2016’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi Vezir Coşkun Parlak, akşam
saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Sokakta yürüdüğü sırada gözaltına alınan Parlak'ın gözaltı
gerekçesi öğrenilemezken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.
19 Mart 2016’da, Ankara Kızılay’da bulunan HDP Ankara İl Örgütü binasına akşam saatlerinde polislerce
baskın düzenlendi. Parti yöneticilerinin binadan ayrılması ardından saat 20.00 sıralarında polis,
yöneticilere herhangi bir bildirimde bulunmadan binaya baskın düzenledi. Baskında binada herhangi bir
arama yapılmazken, binada tek başına bulunan A.S. isimli gencin gözaltına alındığı öğrenildi.
21 Mart 2016’da, HDP Ankara il binasında önceki gün gözaltına alınan Avşin Sancar Ayvar, emniyetteki
işlemlerinin ardında savcılığa çıkarıldı. Savcılık ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edilen Ayvar, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Ayvar iki hafta önce gözaltına alınmış, yine serbest
bırakılmıştı.
21 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu'nde düzenlenen Newroz kutlamasının sona
ermesinin ardından kampusa giren polis tek tek sınıfları dolaşarak, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan
Erhan Demir isimli öğrenciyi gözaltına aldı.
22 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan İletişim Fakültesi’ne “Saray’ın
istikrarı, katliam, kan yayın yasağı, gözyaşı” pankartı asan Öğrenci Kollektifi üyelerine polis saldırdı.
Pankartın asılması ile birlikte kampus dışında bekleyen polis, bir anda içeriye girerek, öğrencileri darp etti.
Saldırı esnasında 13 öğrenci gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, Ankara Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi'de sohbet eden yurtsever ve sosyalist
öğrenciler, faşist-ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 6-7 kişilik ırkçı grup, ellerinde "Sallama" diye tabir
edilen kesici aletlerle öğrencilere saldırdı. Ölüm tehditleri savuran grubun saldırısı karşısında öğrenciler
ise amfinin girişine barikat kurdu ve saldırıları püskürttü. Olayda ırkçı gruptan bir kişi yaralandı. Daha
sonra olaya yeniden müdahale eden polis, sol ve yurtsever gruptan 5-6 kişiyi gözaltına aldı. Kaldıkları
yurda doğru giden 2 öğrencide Beytepe Alışveriş Merkezi (BAM) yakınında ırkçı bir grubun bıçaklı
saldırısına uğradı. Yaralanan öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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26 Mart 2016’da, İş güvencelerinin ellerinden alınmasına karşı Meclis’e yürümek isteyen 22 KEC üyesi,
darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri netleştirilenler şunlar: Hayri Aktaş, Semih
Özakça, Nazife Onay, Yeter Gönül Aydın, Mehmet Dersulu, Adil Akbaba, Ali Kaleli, Selvi Polat, Sinan
Esiyok, Metin Canbolat, Fehmi Aydın, Sevim Kayhan, Nursel Tanrıverdi, Teyfik Koçkan ve Pelin Akbaş.
30 Mart 2016’da, Ankara'da Tuzluçayır Mahallesi'nde AKA-DER'in çağrısıyla Mahir Çayan ve
arkadaşlarının ölümlerinin yıldönümü anmasına gerçekleşen polis müdahalesinde 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların Demirli Bahçe Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
31 Mart 2016’da Ankara’da 2 öğrenci grubu arasında kavga çıkmasını gerekçe gösteren polis ekipleri,
Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’a TOMA eşliğinde girdi. Fakülte yöneticilerinin ve
akademisyenlerin uyarılarına rağmen binaların içine gaz bombası atan polis ekipleri 19 öğrenciyi de
gözaltına aldı.
1 Nisan 2016’da, Ankara Sincan'da 31 Mart günü yapılan ev baskını sonucu gözaltına alınan Ankara
Üniversitesi (AÜ) öğrencileri Kübra Kılıç ve Leyla El emniyetteki işlemlerinin ardından adliye getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Ankara 3. Sulh
Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Kılıç ve El, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 Nisan 2016’da, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sosyalist öğrencilere karşıt bir
grubun saldırısı ardından olaya müdahale eten polis, saldırıya maruz kalan 7 öğrenci gözaltına aldı.
2 Nisan 2016’da, Ankara'da, Karaman'da yaşanan cinsel istismar skandalı ve devletin Kürt kentlerinde
yaşanan ölümleri protesto eden Halkevleri üyelerine saldıran polis 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan
bazılarının isimleri şöyle: "Kadriye Yılmaz, Suat Aydın, Pelin Bayram, Egemen Budak, Mustafa Eberliköse,
Gönül Akpınar, Reşide Kekeç, Hayati, Mesut Kaya, Tolga Köse, Nuri Özçelik, Ertan Bilecen, Sinan Özçay,
Özge Emir, H. Ali Sinan İskit, Ethem, Mehmet Boyraz, Kanber Ateş, Doğa Ateş, Devrim Ulaş, Meltem
Bilici, İlhan Gürkök, İsmet Batur"
3 Nisan 2016’da, Ankara'nın Yüksel Caddesi’nde stant açan ve müzik dinletisi yapan Dev-Lis üyesi
öğrencilere çarşı iznine çıkan bir grup asker saldırıda bulundu. Öğrencilerin saldırıya karşılık vermesi
üzerine askerler Karanfil Sokak yönüne doğru çekildi. Ardından olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi
ve sivil polis geldi. Polislerin gelmesi ile birlikte Karanfil Sokak’ta biriken kalabalık ırkçı sloganlar atmaya
başladı. Ardından saldırıya uğrayan öğrencilere müdahale eden polis 15 öğrenciyi darp ederek gözaltına
aldı. Polisin kadın öğrencileri yerlerde sürüklediği görüldü.
5 Nisan 2016’da, Ankara Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde cemaate
yönelik operasyon düzenledi. Aralarında bürokratlarında da bulunduğu 11 kişi yapılan baskınlarda
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TRT ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışanların da
bulunduğu belirtildi. Cemaatin, bazı futbolcu ile sanatçılardan usulsüz yollarla para topladığı ileri sürüldü.
10 Nisan 2016’da, Ankara'da Alevi dernekleri öncülüğünde, Maraş'ta Alevilerin yaşadığı Terolar
bölgesinde yapılmak istenen kampa karşı düzenlemek istenen yürüyüşe polis saldırdı. Tekmezar
Parkı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi buradan Tuzluçayır Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşün
başlamasından kısa bir süre sonra polis plastik mermi ve gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti.
Müdahale sırasında 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
10 Nisan 2016’da Ankara’da HDP Genel Saymanı Hüseyin Yılmaz gözaltına alındı. Hüseyin Yılmaz,
savcılık ifadesinin tamamlanması üzerine "örgüt üyeliği" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece 12 Nisan
günü tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin evlerine sabah
saatlerinde yapılan polis baskı sonucu 5 öğrenci gözaltına alındı. "Pankart asma" ve "Çeşitli etkinliklerde
bulunma" gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilen M. Emin Akın, Fatma Katar, Metin Yıldırım ile
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soyadları öğrenilemeyen Kübra ve Ali isimli öğrenciler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan
öğrenciler Ankara TEM'e götürüldü.
6 Mayıs 2016’da Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan DBP Diyarbakır eski İl Örgütü Eş
Başkanı Zübeyde Zümrüt “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
28 Mayıs 2016’da Ankara’da Hacettepe Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerine yönelik ev baskınlarında
akademisyenler Savaş Ergül ve İnan Şenses’in de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
2 Haziran 2016’da TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki Denetim Görevlisi Ayhan Erdoğan’ın internet
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Ankara’da tutuklandığı
öğrenildi.
16 Haziran 2016’da, 1 Mayıs 2014’te önce polis tarafından vurularak tek gözünü kaybeden Barış Ceylan,
arkadaşını görmek için gittiği Sincan Cezaevi'nde yakalanma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
30 Haziran 2016’da, DAİŞ çetelerinin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısını Mamak
Tekmezar Parkı'ndan Tuzluçayır Meydanı'na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen Halkevleri üyelerine
polis gaz ve tazyikli suyla saldırdı. Saldırı sırasında Halkevleri üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
28 Temmuz 2016’da, Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren Şebnem Yurtman'ın babası Mehmet Yurtman
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile tutuklandı.
6 Ağustos 2016’da, Ankara Üniversitesi'nde DAİŞ üzerine doktora tezi hazırlayan Beatriz Yubaro adlı
İspanyol yurttaş öğrenci sınır dışı edildi. Ankara Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan ve dün gözaltına
alındıktan sonra Beştepe'de bulanan Voleybol Spor Salonu'nda tutulan İspanyol yurttaşı Beatriz
Yubero'nun sınır dışı edildiği öğrenildi. Yubero’nun neden gözaltına alındığı ve hangi gerekçeyle sınır dışı
edildiği hakkında bilgi verilmedi. Yubero ile görüşmek isteyen üniversitesinden hocaları ve İspanyol
Elçiliği'nden yetkililere de izin verilmemişti.
11 Ağustos 2016’da Ankara’da gözaltına alınan Zaman Gazetesi’nin eski muhabiri Ayşenur Parıldak
tutuklandı.
14 Ağustos 2016’da Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde yapılan ev baskınları
sonucu Etkin Haber Ajansı Muhabiri Fatma Edemen’in de olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar arasında Yetkin Kılıç, Fırat Yalçın, Paşa Mert, Mert Altaş ve Şafak Gül adlı kişiler ile ismi
öğrenilemeyenler bulunuyor.
29 Ağustos 2016’da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Arjantin’de faaliyette bulunan bir eşkıya benim
liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz” sözlerini protesto etmek için Ankara’da Kuğulu Park’a Che
Guevera resmi yapmak isteyen Kaldıraç Dergisi okuru 5 kişi polislerce gözaltına alındı.
5 Eylül 2016’da PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek ve sağlığından haberdar olmak talebiyle
Diyarbakır’da başlatılan açlık grevi eylemine destek amacıyla Ankara’da yapılmak istenen yürüyüşe
müdahale eden polis ekipleri en az 8 kişiyi gözaltına aldı.
1 Ekim 2016’da, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde 10 Ekim katliamına ilişkin stant açan Kaldıraç üyesi Okan
Okay, Betül Koca isimli iki kişi, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Açılan standı ise
parçalayıp afişleri yırtan polisler, çevredekileri de tehdit etti. Polisler yapılan bu müdahaleyi çekmeye
çalışan gazetecileri de "çekin lan çekin, sıra size de gelecek" diyerek tehdit etti.
6 Ekim 2016’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak'ın maillerinin Hacker grubu RedHack tarafından ele geçirmesinin ardından başlatılan
soruşturma kapsamında gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve diğer 6 kişi, 12 gün boyunca Ankara
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra bugün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan
Kulaçoğlu ile beraberindeki diğer 6 kişi serbest bırakıldı. Taylan Kulaçoğlu gözaltında yaşadıkları işkence
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ve kötü muamele il ilgili açıklamalarda bulundu. İlk gözaltına alınan kişinin 25 yaşındaki Uğur Cihan
Okutulmuş olduğunu söyleyen Kulaçoğlu, "Redhack 1997 kurulmuş, Uğur'da 1991 doğumlu. Uğur'u 'örgüt
liderliğinden' almışlar. Yani bu duruma göre Uğur'un 6 yaşında bu örgütü kurması gerekiyor. Böyle saçma
sapan iddiaları vardı" ifadelerini kullandı. Kendisinin ikinci gün gözaltına alındığını kaydeden Kulaçoğlu,
Okutulmuş'un çok ağır işkenceden geçtiğinin savundu. "Bizimle konuşmuyordu, ilk başta anlamadık. Ama
daha sonra öğrendik ki Filistin askısı dahil bir çok işkenceden geçmiş, konuşamıyordu" diyen Kulaçoğlu,
tek kişilik hücrede 13 kişi tutulduklarını ancak birbirleriyle irtibat kurmalarının engellenmeye çalışıldığını
kaydetti.
8 Ekim 2016’da, 10 Ekim katliamını kınamak amacıyla AKP Ankara İl Başkanlığı önünde eylem yapmak
isteyen Halkevi üyelerine sert müdahalede bulunan polis, aralarında DİHA muhabiri Selami Aslan,
Sendika.org muhabiri Dilara Doğanbaş ile birlikte Halkevleri üyesi Betül Öztürk, Sercan Aran, Gülşah
Öztürk, Yandaş Türkyılmaz, Yusuf Sağlık, Sedat Kaplan, Emre Şimşek, Mustafa Eberliköse'nin de
bulunduğu 10'dan fazla kişi gözaltına alındı.
10 Ekim 2016’da, Ankara Garı önünde düzenlemek isteyen anma etkinliğine yönelik polis saldırısında
Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Başkanı Alişan Şahin ile birlikte avukat Gülşen Uzuner, Didem
Ünsal, Hülya Yıldırım ve Onur Yaylacı darp edilerek gözaltına alındı.
10 Ekim 2016’da, Ankara da 1 yıl önce barış mitingine yönelik gerçekleştirilen ve 100 insanın hayatını
kaybettiği 10 Ekim Katliamı'nın yıl dönümünde yapılmak istenen anma etkinliğinde, Tren Garı'na çıkan tüm
yolları kapatarak, alana gitmek isteyen gruplara müdahale eden ve gün boyu saldırılarını sürdüren Ankara
polisi, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gar çevresi, Sıhhiye, Adbi İpekçi, Ziya Gökalp, Hipodrom, GMK
bulvarı, Tandoğan gibi alanlar ile en son Konur ve Selanik Caddelerinde anma etkinliklerine yapılan
saldırılarda, şimdiye kadar en az 71 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında katliam
sırasında yaralı olarak kurtulan ve bugün anma etkinliği gerçekleştirmek isteyenlerin de bulunduğu
öğrenildi. Gözaltına alınanların birçoğu darp edilirken, gözaltına alınanlar arasında kafelerde oturan ve
eylemle ilgisi olmayan insanların da bulunduğu öğrenildi
19 Ekim 2016’da,Darbe girişimi sonrası yayınlanan ilk OHAL kararnamesi ile kapatılan YARSAV'ın eski
Başkanı Murat Arslan, bu sabah Ankara’daki evinde gözaltına alındı.
20 Ekim 2016’da, Ankara’da sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon
kapsamında Antalya’da gözaltı yaşandı. Ahmet Kaya isimli yurttaş, Antalya’nın Kepez ilçesinde gözaltına
alındı.
27 Ekim 2016’da, Ankara'da 20 Ekim günü gözaltına alındıktan sonra bugün savcılığa çıkartılan 13 kişi de
serbest bırakıldı. Savcılık ifadelerinin ardından Rojava Derneği Şube Eşbaşkanı Arif Yıldız, Eğitim Sen 2
No'lu Şube Sekreteri Mazlum Bircan ve HDP Genel Merkez çalışanı Fahri Yalçın serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen HDP 7 Haziran ve 1 Kasım Ankara Milletvekili Adayı Şerif Oti, HDP İl Yöneticisi
Güvercin Aras, HDP PM Üyesi Bülent Durukan, HDK Eski Sözcüsü Hüseyin Gevher, Eren Susan ve Adil
Başkara ise, “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde adliye getirilenlerden Azadiya Welat
Gazetesi çalışanı Barış Boyraz, HDP Ankara İl Yöneticileri Yıldız Bahçeci, DBP üyesi Nihat İldan ve
Ahmet Kaya, "örgüt üyesi olma" iddiası ve tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemede
ifadeleri alınan Barış Boyraz, Yıldız Bahçeci, Nihat İldan ve Ahmet Kaya’nın adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmasına karar verdi. Gözaltına alınan 18 kişiden HDP MYK üyesi Atiye Eren ile Demokratik Alevi
Derneği (DAD) üyesi Sevgi Kişin 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
4 Kasım 2016’da, Ankara'da HDP ile meslek örgütlerinin ve sendikaların yapacağı açıklama öncesinde
Yüksel Caddesi abluka altına alındı. Polis, toplananlara gaz bombalarıyla saldırdı. En az 10 kişi gözaltına
alınırken, kurum temsilcileri darp edildi.
7 Kasım 2016’da, 29 Ekim günü TEM polislerince evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan Ankara
Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden Kübra Kılıç, Hayrettin Aslan, Macit Arslan,
Bahhri Kusur, Hakan Demir, Enes Karakuş ve Mehmet Emin Akın 2015 yılında fakülte içerisindeki Newroz
kutlaması etkinliğine katıldıkları ve “Terör Örgütü Üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklandı.
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9 Kasım 2016’da, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilmesi üzerine
Ankara Yüksel caddesinde oturma eylemi başlatan Akademisyen Nuriye Gülmen, beraberindeki 4 kişi ile
birlikte polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Nuriye Gülmen ile birlikte gözaltına alınan diğer isimler
şunlar: Turan Sayın (SES), Murat Çeşme (KESK), Ozan Demirel (Akademisyen), Buse Üçer (Halkevleri).
10 Kasım 2016’da, Ankara’da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (SES) üyelerinin öğlen saatlerinde
675 sayılı KHK ile ihraç edilen üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirmek istediği eyleme emniyet güçleri izin
vermedi. Çevik kuvvet polisleri SES genel merkezinin etrafını abluka altına aldı. Yürümek isteyen gruba
biber gazlı saldırı gerçekleştirerek herkesi zorla bina içine hapsetti. Yaşanan saldırı sırasında Eş Genel
Başkanlar Gönül Erden, İbrahim Kara, MYK üyeleri Şinasi Dursun, Fikret Çalağan, Şanlıurfa Şube üyesi
Faruk Mızrak ve Ankara Şube üyesi Hilal Karahancı darp edilerek gözaltına alındı.
11 Kasım 2016’da, Eş Genel Başkanları ile birlikte 10 milletvekilleri tutuklanan HDP'nin Meclis Grup
Danışmalarının evleri polis tarafından basıldı. Ellerinde bir gözaltı listesi bulunduğu öğrenilen Terörle
Mücadele Şubesi polisleri sabah saatlerinde HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Olcay
Çelik'in evine baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler arasında Olcay Çelik, Murat
Gökdağ ve Muhammed Kaya bulunuyor.
12 Kasım 2016’da, Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınması üzerine Ankara’da geçtiğimiz
günlerde oturma eylemi başlatınca yanındakilerle birlikte daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan
akademisyen Nuriye Gülmen, bugün yeniden gözaltına alındı. Eylemini sürdürdüğü Yüksel Caddesi’ne
gelen Gülmen, bir süre sonra yanına gelen polislerce gözaltına alındı. Gülmen ile birlikte yanında bulunan
ismi öğrenilemeyen bir kişi de gözaltına alındı. Polislerin, Gülmen ve yanındaki kişiyi darp ederek
gözaltına aldıkları sırada “Atacaksın içeriye çıkartmayacaksın” şeklinde sözler sarf etmesi dikkat çekti.
Gülmen 13 Kasım günü eylemine devam etmek etmek için geldiği Yüksel caddesinde yeniden darp
edilerek gözaltına alındı. (Nuriye Gülmen çeşitli tarihlerde 20 kere gözaltına alındı)
14 Kasım 2016’da, Altındağ Halim Şaşmaz Ortaokulu’nda ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ’ın
eylemine destek olmak isteyen Eğitim Sen üyelerine polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu Eğitim
Sen Şube Başkanı Sultan Saygılı ve ESM Şube Başkanı Murat Çeşme ile Saniye Erenler Öztürk, Ömer
Faruk Kök, Gizem Erkan, Hüseyin Saygılı, Acun Karadağ darp edilerek gözaltına alındı.
16 Kasım 2016’da, Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapmak isteyen
TAYAD’lı aileleri taşıyan araç, Ankara Emniyeti önünde polisler tarafından durduruldu. Araçta bulunan ve
aralarında yaşlıların da bulunduğu 18 kişi polislerce darp dilerek gözaltına alındı. Olayda polisin yakın
mesafeden biber gazı sıktığı, yaşlı kişileri yerlerde sürükledikleri belirtildi. Gözaltına alınanlar ters
kelepçelenerek önce muayeneye, ardından da Çankaya Polis Karakolu’na götürüldü.
24 Kasım 2016’da Ankara’da İhraç edilen ve Yüksel caddesinde eylem yapan Akademisyen Nuriye
Gülmen’e destek vermek amacıyla bulunan Veli Saçılık, Mahmut Konuk ve 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltında işkence gören Veli Saçılık, "Yüzüme yumruklarla vurmaya başladılar. Sürüklediler. Cinsel
organıma vurdular. İşkence gördüm. Çok kötü durumdayız. Herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" dedi.
25 Kasım 2016’da Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi dağıtımcısı Şahin Bardakçı ve Gündem Gazetesi
dağıtımcısı Barış Boyraz sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
25 Kasım 2016’da Ankara’da Yiğit Aslan, Taner Nayki, Ruken Türemiş, Erhan Demir, Hüseyin Yekta
Erpolat isimli öğrenciler evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.
30 Kasım 2016’da Adana’da ki yurt yangınını protesto eden gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına
aldı.
1 Aralık 2016’da, Ankara katliamı öncesi sosyal medyada bombanın patlayacağına dair yapılan
paylaşımın sahibi olduğu iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan, tutuklanan ve işkencelerden geçirilen
Gazeteci Mehmet Serhat Polatsoy’un Ankara Garı katliam iddianamesine tanık olarak eklendiği ortaya
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çıktı. Bu durumu avukatından öğrenen Polatsoy ANF’ye konuştu. Şaşkınlığını gizlemeyen Polatsoy,
“Açıkçası bana seninle çok uğraştık ama sanık yapamadık o halde gel tanık ol diyorlar” dedi.
12 Aralık 2016’da Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından HDP’ye yönelik
Ankara’da HDP lilere yönelik operasyonda aralarında HDP Ankara İl Eşbaşkanı İbrahim Binici, Mamak İlçe
Eşbaşkanları Serpil Köksal ile Kazım Coşkun, Hande Kaya, Baran Çetin, Ramazan Güney, TUHAD-Fed
den Mehmet Baytekin, Üsküdar (soyadı öğrenilemedi) ,Civan Yıldırım, Zeliha Ünlü ve Mesut Çiftçi,
Mehmet Zeki Gönültaş, Lale, Ekmen, Muammer Demir, Muammer Demir gözaltına alındı. Gözaltına
alınan isimler arasında gazeteci Kenan Kırkaya'nın bulunuyor. Kırkaya, 21 aralık tarihinde adli kontrol
şartıyla serbest bırakılırken HDP Ankara İl Eşbaşkanı İbrahim Binici, Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Yöneticisi Civan Yıldırım ile TUAD-FED çalışanı Mehmet Baytekin ve Üsküdar Yumuş bugün nöbetçi
mahkemeye çıkartıldı. Binici, Yıldırım, Baytekin ve Yumuş, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla mahkemece
tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Serpil Köksal ve Kazım Coşkun 24 Aralık 2016’da çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. İlçe yöneticilerinden Lale Ekmen, Zeliha Ünlü, Mehmet Zeki Gönültaş, Muammer
Demir, Abuzer Kısa, Batıkan Mert Aslan, Ceren Bozkurt, Mesut Çiftçi, Baran Çetin Lale Ekmen ve Zeliha
Ünlü ise ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.
27 Aralık 2016’da, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından HDP’ye yönelik 12 Aralık’ta
Ankara’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve bugün mahkemeye çıkarılan Mehmet Zeki Gönültaş,
Muammer Demir, Abuzer Kısa, Batıkan Mert Aslan, Ceren Bozkurt, Mesut Çiftçi ve Baran Çetin adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
12 Aralık 2016’da CHP'nin Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı gözaltına alındı. Beşiktaş'taki saldırının
ardından attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığını belirten Avcı, "Ülkede terör istihbaratı
değerlendirilmeyip, aktrollerin ihbarları değerlendirildiği için gözaltına alındım. Bir müddet
görüşemeyebiliriz" diye yazdı.
12 Aralık 2016’da akşam saatlerinde HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile
Siirt Milletvekili Besime Konca HDP Genel Merkezi önünde polisler tarafından gözaltına alındı. Besime
Konca 13 Aralık günü serbest bırakıldı. Aynı gün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alınan Konca ve
Çağlar Kocaeli'de bulunan Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
14 Aralık 2016’da Ankara’da KESK’e bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)
üyeleri, KHK ile ihraçlarla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde basın açıklamak istedi. Polisin
izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede sonrasında sendika üyesi Ömer Kök, Murat Çeşme, Volkan
Yaramış ve Özkan Boğan darp edilerek gözaltına alındı.
14 Aralık 2016’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim Milletvekili Alican Önlü, Ankara Esenboğa
Havaalanı’nda gözaltına alındı. Bir programı için uçakla Ankara’dan Elazığ’a giden Önlü, uçağın hava
muhalefetinden dolayı Ankara’ya geri dönmesinin ardından geri geldiği havaalanı çıkışında gözaltına
alındığı öğrenildi. Önlü 15 Aralık günü serbest bırakıldı.
15 Aralık 2016’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında
gözaltı kararı bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, gözaltına alındı. Erdoğmuş 16
Aralık günü serbest bırakıldı.
19 Aralık 2016’da, Antep'te gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya götürülen HDP Iğdır Milletvekili Mehmet
Emin Adıyaman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
26 Aralık 2016’da, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk Ankara’da gözaltına alındı. Bir dönem
DTK eşbaşkanlığı görevi yürüten Tuğluk’un Diyarbakır’a getirileceği öğrenildi.

Antalya
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9 Ocak 2016’da Antalya’nın Serik İlçesi’nde Sercan Yanık’ın “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte
yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddialarıyla tutuklandığı
öğrenildi.
21 Ocak 2016’da Facebook hesabından yazdığı mesajlar nedeniyle Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde
gözaltına alınan S.A. (19) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
22 Ocak 2016’da Antalya’da gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’nde gördüğü işkenceler nedeniyle
vücudunda kırık ve morluklar oluşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Abdülillah Turan “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
11 Şubat 2016’da Antalya’da HDP üye ve taraftarlarına yönelik ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi ekipleri, DİHA muhabiri Feyyaz İmrak’ın da bulunduğu 25 kişiyi gözaltına aldı.
15 Şubat 2016’da Antalya’da HDP üye ve taraftarlarına yönelik ev baskınları düzenleyen Terörle
Mücadele Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı 25 kişiden DİHA muhabiri Feyyaz İmrak’ın da bulunduğu 17
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mart 2016’da, Antalya'da Serkan Utar adlı yurttaş, yol kontrolü sırasında "hakkında yakalama kararı"
olduğu gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Utar, önce Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne
ardından ise Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Serkan Utar 14 Mart günü serbest bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Antalya'da ırkçı bir grup Halepçe Katliamı'nı lanetleyen öğrencilere saldırdı. Saldırıyı
engellemeyen polis çıkan olayda 12 öğrenciyi gözaltına aldı. Fatih Karakol'unda ifadeleri alınan 12 öğrenci
daha sonra serbest bırakıldı.
17 Mart 2016’da, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isterken polisler tarafından
müdahale edilerek gözaltına alınan 30 öğrenciye işkence yapıldığı belirtildi. Antalya Uncalı Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülerek bahçede bekletilen öğrencilere polislerin coplar ile işkence yaptığı ortaya çıktı.
Ulaştıkları görüntülerde polisin öğrencilere işkence yaptığı net bir şekilde görülürken, emniyetin
bahçesinde arkadaşlarının bağırışlarını duyan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren öğrencileri
de darp eden polisler, öğrencileri emniyetin önünden uzaklaştırdı. Öğrenciler 18 Mart günü serbest
bırakıldı.
18 Mart 2016’da Antalya’daki operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişiden 13 çocuk “yasadışı örgüt üyesi
olmakla” suçlanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
19 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Dilgeş Tori (Yunus Aslan) için
Antalya'nın Bayındır Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına polis saldırdı. Taziye çadırını basan polis PKK
Lideri Abdullah Öcalan ve Aslan'ın posterlerini indirirken, Aslan'ın ağabeyi Abdullah Aslan'ı hiçbir gerekçe
göstermeden gözaltına aldı. Aslan'ın Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
19 Mart 2016’da, Antalya'da 15 Mart'ta evlere yapılan baskında gözaltına alınan 24 kişiden, 13 çocuk dün
emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi bugün emniyet işlemlerinden sonra adliyeye
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 11 kişiden
2'si serbest bırakılırken, 9'u aynı gerekçe ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Mart 2016’da, Antalya'da sabah saatlerinde polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Üzeyir Bişkin,
Müjdat Gülel, Seyfettin Kata, Şerafettin Doğan, Bahri Ölmez, Eyüp Benek ve 4 çocuk annesi Gülnaz Çiçek
isimli yurttaşlar ile ismi öğrenilemeyen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 12 kişinin
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. 24 Mart günü gözaltına alınan 12 kişiden Müjdat
Gülel, Üzeyir Bişkin, Bahri Ölmez serbest bırakıldı.
26 Mart 2016’da, Antalya'da önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından alınan "Örgüt üyesi olmak", "Canlı
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bomba olabilecek kişilere yardım ve yataklık yapabilecek" ve "Antalya YPS'yi kurmak" iddialarıyla
mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Yine Alanya ilçesinde ise önceki gün gözaltına alınan ve emniyet ile savcılık
ifadesinin ardından bugün mahkemeye "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla sevk edilen Mehmet Emin Acar
tutuklandı.
27 Mart 2016’da, Antalya Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve Gever’de katıldığı bir eylemden dolayı
hakkında açılan davadan ceza alan Genç-Sen üyesi Hüseyin Yıldırım tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı
cezaevine gönderildi.
Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde “ihbar” üzerine gözaltına alındıktan sonra twitterda başlatılan “#DirenSur
ve #YalnızDeğilsin” kampanyalarına yazdığı mesajlar gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” iddiasıyla 14 Nisan 2016’da tutuklanan D.K. hakkında hazırlanan iddianamenin
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve yargılamaya 22 Haziran 2016’da
başlanacağı öğrenildi.
23 Nisan 2016’da Antalya’da ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişiden Yusuf İbren “YPS adına faaliyet
yürüttüğü” iddiasıyla tutuklandı.
2 Mayıs 2016’da, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde polis ekipleri internet mesajlarını gerekçe göstererek 1
kişiyi “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
4 Mayıs 2016’da Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan
H.A. ile eşi H.A. “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı.
11 Haziran 2016’da Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına
alınan Fatma Kahraman (26) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da Antalya’da HDP’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı
öğrenildi.
23 Mayıs 2016’da Antalya’da 15 Nisan 2016’da evine düzenlenen baskının ardından tutuklanan Fırat
Ünver hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarından dava açıldığı
öğrenildi.
11 Haziran 2016’da Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına
alınan Fatma Kahraman (26) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
16 Haziran 2016’da, Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa mahallelerinde polislerin sabah saatlerinde yaptığı
ev baskınlarında Hatice Karaağaç ve soyadı öğrenilemeyen Sinan adlı doktor, "Cumhurbaşkanı'na
hakaret" ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde bekletildiği
öğrenildi.
23 Haziran 2016’da, Antalya'da Türkçe karakterli bir mail adresinden yapılan ihbar sonucu yaşları 12 ile
17 arasında değişen 12'si tutuklu 17 çocuk hakkında "örgüt üyesi olma", "toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya bir kısmını gizlemek", "toplantı ve
gösteri yürüyüşlerine silahla katılma" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talebi ile açılan davanın
duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 12'si tutuklu 17 çocuk ile birlikte
aileleri, avukatları ile arkadaşları katıldı. Duruşmada savunma yapan S.A., arkadaşı M.G. ile yaptığı
telefon görüşmelerinde geçen "Müko akşama maç var ha/ Maç B.'sine mi kanka/He hazır ol/Hangi Halı
saha/Bizim bu mahalledeki varya orada. 7.30-8.30 gibi/ Tamam kardeşim. Maçtan sonra da bizim evin
orada takılırız" şeklindeki konuşmanın şifreli bir konuşma olmadığını ve halı saha maçı olduğunu kaydetti.
Savunmalarında, herhangi bir eyleme katılmadıklarını ve fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını belirten
çocuklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verdiği aradan sonra kararını
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21
Ağustos tarihine erteledi.
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30 Haziran 2016’da, Antalya'da birçok adrese sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan
operasyonlarda aralarında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Seher Beytaş, Emrah Çetin ile MEYA-DER İl
Eş Sözcüsü Remziye Zengin'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı
2 Temmuz 2016'da Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde inşaat işçiliği yapan Ş.K. Sosyal medya mesajları
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
27 Temmuz 2016’da, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan Side Mahallesi'nde oturan Tuba K. isimli
kadının Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan ihbar sonrasında sosyal paylaşım sitesinin
takibe alındığı ve yapılan takip sonrasında Side Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına
alındığı öğrenildi. İfade işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Tuba K. savcılık ifade ardından sorgu
hakimliğine çıkarıldı. İfadesi ardından Tuba K. "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" iddiasıyla tutuklandı.
17 Ağustos 2016’da Antalya’da 14 gündür gözaltında tutulan 8 öğrenciden Süleyman Baytar ve Velat
Özdemir “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
8 Eylül 2016’da Devam eden “FETÖ/PDY Soruşturmaları” kapsamında polis ekipleri Antalya’da Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, eski ÇHD üyesi Hakan Evcin ve
Antalya Barosu yönetim kurulu üyesi Lider Tanrıkulu’nun da olduğu 25 avukatı gözaltına aldı.
20 Eylül 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında Antalya’da daha önce gözaltına
alınan 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
14 Ekim 2016’da, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Şelale mahallesinde 12 Ekim Çarşamba günü yapılan
ev baskında aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP üyesi Mehmet Şah Oturakçı ile eşi
Fatma Oturakçı, kızı Seher Işık ve damadı Cemil Işık hakkında savcılık kararıyla 5 gün boyunca avukat
görüş yasağı getirildi. Aile avukatı Deniz Yıldırım, müvekkillerinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı
hakkında bilgi alamadığını söyledi. Yıldırım, gözaltına alınanların 2014 yılında KCK davasından
yargılandıklarını hatırlatarak, dosyada gizlilik kararı olduğu için bilgi verilmediğini ifade etti. Gözaltına
alınan Işık çiftinin 2 yaşında bir kız çocuğu olduğu ve aynı zamanda Seher'in hamile olduğunu dile getiren
ailesi, çocuklarına yapılanların hukuk dışı olduğunu belirtti.
19 Ekim 2016’da, Antalya’da sabah saatlerinde çok sayıda eve yapılan eş zamanlı baskınlarda 3 kişi
gözaltına alındı. Hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemeyen MEYA-DER Sözcüsü Ziya Yüce,
MEYA-DER üyesi Ramazan Bilen ve KJA aktivisti Beritan Akalın, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
belirtildi.
19 Ekim 2016’da, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Şelale Mahallesi'nde 12 Ekim'de yapılan ev baskınında
gözaltına alınan HDP üyesi Mehmet Şah Oturakçı, eşi Fatma Oturakçı ile kızı Seher Işık ve damadı Cemil
Işık, dün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından anne ve kızı
serbest bırakılırken, polis talebi ile HDP üyesi Oturakçı ve damadı Işık için ek gözaltı kararı verildi. Bugün
tekrar adliyeye getirilen Oturakçı ve damadı Işık, savcılık ifadeleri ardından "örgüt üyesi olma" iddiasıyla
mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren Oturakçı, aynı iddia ile tutuklandı, damadı Işık ise adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
4 Kasım 2016’da, Antalya'da HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto
etmek isteyen kitleye yönelik polis saldırısında aralarında İl eşbaşkanları İhsan Nergis ve Songül Şarklı'nın
bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
5 Kasım 2016’da, Antalya'da HDP milletvekillerinin tutuklanması ile Antalya Valiliği tarafından OHAL
gerekçesi ile eylem ve etkinliklerin yasaklanması Devrimci Parti üyeleri tarafından protesto edilmek istedi.
"Faşizme boyun Eğmeyeceğiz" sloganları atan partililere polisin saldırması üzerine 7 Devrimci Parti üyesi
Hükümet Konağı önünde gözaltına alındı.
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11 Kasım 2016’da, Antalya’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Veysi Özçakan isimli HDP üyesi
gözaltına alındı.
12 Kasım 2016’da, Antalya’da 13 Ekim tarihinde 55 kişilik skandal bir liste ile “PKK/KCK Cezaevi
yapılanması” adı altında yapılan operasyonlar kapsamında aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
Antalya Şubesi üyesi Avukat Özden Saldıran’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
28 günlük gözaltı süresinin ardından Emniyette ifadeleri alınarak Antalya Adliyesi’ne sevk edildi. Antalya
Adliyesi’nde savcılıkça ifadeleri alınan 26 kişiden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 22 kişi ise
tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 22 kişinin işlemlerinin
ardından 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, aralarında ÇHD’li Saldıran’ın da olduğu 17 kişi
“Örgüt üyesi” oldukları iddiası ile tutuklanarak, farklı cezaevlerine gönderildi.
4 Aralık 2016’da, Antalya'nın merkez Kepez İlçesine bağlı Güneş Mahallesinde Halkların Demokratik
Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Songül Şarklı’nın da aralarında bulunduğu 3 kadın ihbar olduğu gerekçesi ile
gözaltına alındı.
8 Aralık 2016’da Antalya'da 8 Kasım gecesi yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan aralarında 4 aylık
bebek ve 4 yaşında çocuğun da olduğu 17 kişi polis sorgularının ardından bugün Antalya adliyesine
getirildi. "Örgüt üyeliği ve örgüt mensuplarına yardım ve yataklık etme" iddiası ile gözaltına alınan 17 kişi
akşam saatlerinde ifade işlemleri için savcılığa çıkardı. Hediye Yaküt, Ayşe Yaküt, Ferman Yaküt, Ömer
Başkurt ve Seher Koçan adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Hasan Yaküt, Abbas Yaküt, Zozan
Yaküt, Abddulkerim Yaküt, Süleyman Bal, Hamit Bal, Agit Erol, Hasan Demir, Sadun Akbal, Veysi
Özçakan, Emrecan Demir ve Kanivar Toy "Örgüt üyesi olmak ve örgüte yardım yataklık" iddiaları
doğrultusundat tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12 kişi aynı gerekçelerle tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Ardahan
10 Mart 2016’da, DBP Ardahan İl Eşbaşkanı Hakan Demirbaş, ziyaret için gittiği Bayramoğlu (Kora)
köyünde askerler tarafından gözaltına alındı.
29 Mart 2016’da, Ardahan'da 27 Mart tarihinde askerler tarafından yapılan yol kontrollerinde gözaltına
E.G. adlı yurttaş, mahkemece "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
E.G., tutuklama kararı sonrası Ardahan T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
31 Mayıs 2016 tarihinde Ardahan ilinde, kaldıkları öğrenci evlerine yapılan baskınlarda 5 öğrenci gözaltına
alındı. 2 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemleri ardından
öğrencilerden 3'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Nazım Aşkan ve Haydar Avcı isimli öğrenciler
ise mahkemece tutuklandı.
21 Haziran 2016’da, DBP Ardahan İl Örgütü binası ve kentte bulunan bazı öğrenci evlerine yönelik 17
Haziran 2016'da jandarma ve özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 8
kişiden Hakan Demirbaş ile parti yöneticileri Erdal Morkoç, Arzu Yılmaz ve Taha Tan tutuklandı. HDP
yöneticisi Nihat Zengin, DBP İl Genel Meclis Üyesi Halil Gökdemir ile üniversite öğrencileri Mehmet
Karaduman ve Serkan Bağcı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
6 Ağustos 2016’da Ardahan ilinde bulunan Bayramoğlu, Ömerağa, Hasköy, Tunçoğlu, Lehimli ve Binbaşar
köylerine Jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında, aralarında HDP ve DBP üyeleri ile 6
muhtarın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 10 Ağustos 2016
tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i savcılıktaki
ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 7 kişi ise denetimli serbestlik şartıyla serbest
bırakıldı. Tutuklananların isimleri şöyle; DBP İl Eşbaşkanı Arayış Yılmaz, HDP İl Eşbaşkanı Ergün Koç,
Murga Köyü muhtarı Vehbi Tağ, Bayramoğlu köyü muhtarı Şaban Yılan, Hakan Yılmaz.
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22 Eylül 2016’da Ardahan ilinde, yaşamını yitiren HPG militanı Hakan Yeni için kurulan taziyeye Van
ilinden gelen 6 kişi (DBP Erçiş İlçe Eşbaşkanı Mustafa Sağlam, Muzaffer Çağan, Ali Çelik, Ahmet Polat ve
ismi öğrenilemeyen iki kişi) gözaltına alındı. 26 Temmuz 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla ifadeleri alınan 6 kişi, daha
sonra serbest bırakıldı.
Artvin
16 Şubat ve 17 Şubat 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden
çıkarılmasını istemeyen köylülerin yaptıkları eyleme polis ve jandarma ekipleri gaz bombalarıyla saldırdı.
Yolun iş makinelerine kapatılmasını gerekçe göstererek saldıran güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle
bir çocuk gaz bombasından fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı, 10 kişi de gözaltına alındı.
18 Şubat 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını ve
doğanın tahrip edilmesini protesto etmek için İzmir’de eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 18
kişiyi gözaltına aldı.
18 Ekim 2016’da, Darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla
sokağa dökülen ve halkı provoke eden AKP’lilere tepki gösteren Hopalılara polis saldırmış, saldırıda 12
kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı. İleri’de yer alan habere göre, polisin “darbeye teşebbüsten
yargılanacaklarını’ söylediği 12 kişiden 9’u savcının ‘darbe karşıtlarına müdahale ve darbeyi destekleme’
suçlamasıyla sevk ettiği mahkemece tutuklanmıştı. Ekin Yılmaz, Volkan Aydın, Koray Civelek, Çağdaş
Yılmaz ve Mehmet Çelik isimli 5 genç de tutuksuz yargılanmak üzere bugün serbest bırakıldı.
Aydın
13 Ocak 2016’da, Aydın’ın Didim İlçesi’nde de 7 kişi gözaltına alındı.
15 Ocak 2016’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla Aydın’ın
Efeler İlçesi’nde 5 kişiyi gözaltına aldı.
24 Ocak 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde eylem yapan lise öğrencilere polisin müdahalesi sonucu 14
çocuk gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde operasyonlara karşı imza standı açan gruba müdahale eden
polis ekipleri 9 kadını darp ederek gözaltına aldı.
10 Şubat 2016’da Aydın’ın Ortaklar İlçesi’nde gürültü eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3
çocuk, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
16 Şubat 2016’da Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 25 kişiden 4’ü
çocuk 11 kişi “kamu malına zarar verdikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
19 Mart 2016’da Aydın’da yapılan baskınlarda gözaltına alınan 38 kişiden 14’ü “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
2 Nisan 2016’da, Aydın'ın Didim İlçesinde HDP ilçe yöneticileri, geçen yıl kalp krizi geçirmesi sonucu
yaşamını yitiren Atılım Gazetesi yazarı ve sosyalist Ali Arabul'un ölüm yıl dönümünde mezarlıkta yapmak
istenen anma etkinliğine polis saldırdı. Gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahalede aralarında
Arabul'un ailesi ve HDP yöneticilerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi Didim
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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19 Nisan 2016’da HDP’nin Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’nin eski İlçe Örgütü başkanı olan Tekin Akdemir
hakkında çıkarılan yakalama kararı uyarınca Manisa’nın Nazilli İlçesi’nde gözaltına alınarak tutuklandı.
20 Nisan 2016’da Aydın’ın Didim İlçesi’nde gözaltına alınan Duygu Hardal, Cizre Cumhuriyet Savcılığı’nın
başlattığı soruşturma kapsamında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla aynı gün çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
24 Nisan 2016’da Hollanda’da yayımlanan Metro Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Ebru Umar, twitter
hesabına yazdığı mesaj gerekçe gösterilerek Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde gözaltına alındı. Tutuklanması
talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ebru Umar’a yurtdışına çıkış
yasağı da kondu.
3 Mayıs 2016’da Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 2 kişi gözaltına alındı.
23 Haziran 2016’da, Aydın'da DİHA ajansı gönüllü muhabiri Kenan Koç, Aydın'ın Söke ilçesinde TEM
polislerince gözaltına alındı. Koç'un gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemezken, Koç'un Aydın TEM
Şube'ye götürüldüğü öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda Aydın'da yapılan operasyonda muhabir Koç, hakkında
ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.
13 Temmuz 2016’da, Aydın’da polis tarafından düzenlenen ev baskınları sırasında Özgür Gündem
gazetesi çalışanı Zeydan Kaya (19), gözaltına alındı. Baskın sırasında evde misafir olarak bulunan Kaya,
gözaltına alınarak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Ağustos 2016’da Aydın’da HDP üyelerine yönelik ev baskınlarıyla 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan 7’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.
17 Ağustos 2016’da Aydın’ın Söke ilçesinde gözaltına alınanlardan HDP eski Söke İlçe Örgütü Eş
Başkanı Hamit Ergül ve Savuca eski Belediye Başkanı Ahmet Ölçer “yasadışı örgüt propagandası
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
27 Ekim 2016’da, Aydın’ın Didim ilçesinde OHAL soruşturması kapsamında 26 Ekim’de açığa alınan 6
Eğitim-Sen üyesi Turgay Elçi, Mehmet Sarıtaş, Gökhan Gök ve üyeler Orhan Görü, Mustafa Dağlı, Dursun
Keleş ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, Aydın’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Didim ilçe örgütü ilçe binasında HDP
Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile HDP’li 10 milletvekillinin gözaltına alınmasını
protesto için ilçe binası içinde bir basın açıklaması gerçekleştirmek istedi. İlçe binasını etrafını saran
polisler basın açıklamasını engellemek istedi. İçeride bulunan HDP’lilerin tepki vermesi üzerine polisler
ilçe binasını basarak bina içinde bulunan yaklaşık 40 HDP’liyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan HDP’lilerin
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan sabahın erken saatlerinde de Aydın
merkezde polisler birçok eve baskın düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde 20’ye yakın yurttaşın
gözaltına alındığı öğrenildi. Yine polisler Aydın HDP il örgütünün etrafını da abluka altına alarak il
binasından çıkan il yöneticisi Barış Göze’yi de gözaltına aldı.
6 Kasım 2016’da, Aydın'da da Efeler ilçesinin Ovaeymir Mahallesi'nde gençler, yol kapatma eylemi
gerçekleştirdi. Sokak aralarında toplanan gençler, birçok caddede lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.
Slogan atarak tepkilerini dile getiren gençlerle olay yerine gelen polisler gençlere gaz ve plastik mermilerle
müdahale etti. Daha sonra bazı evlere baskın düzenleyen polis, 7 çocuğu gözaltına aldı.
7 Kasım 2016’da, Aydın Didim’de, 4 Kasım Cuma günü HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve
Figen Yüksekdağ ile bazı HDP’li vekillerin tutuklanmasını protesto ederken gözaltına alınan 38 kişi, bugün
mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen 38 kişiden HDP Didim ilçe
eşbaşkanları Nuri İşbilir ve Gülten Süvaraioğlu, ile Nuriye Elden, Selma Acar, İrfan Polat, Hüseyin Boza ve
Bilal Süren isimli partililer “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklandı. Diğer 31 kişi ise ‘adli kontrol’ şartı ile
serbest bırakıldı.
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11 Kasım 2016’da, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 Kasım tarihinde sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı ev
baskınları ile 3'ü kadın olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltı gerekçeleri avukatlarına ve öğrencilerine aktarılmazken, gözaltındaki kadınların polisler ve sağlık
ekipleri tarafından taciz ve saldırılara maruz kaldığı belirtildi. Gözaltına alınan Elçin Aydın, Bermal Eken,
Gülbahar Yıldız, Bayram Elma, Rohat Mucda, Yunus Cengiz, M. Ali Küçükzibek, Ramazan Meşe, Murat
Baran ve Serhat Demir uzun bir süre avukatları ve aileleri ile görüştürülmedi. Günler sonra gerçekleşen
avukat görüşü ise video ve ses kaydı altına alındı. Kardeşi Elçin Aydın ile görüştürülmeyen Ronya Emel
Aydın, kardeşini kamera ile izlediğini belirtti. Gözaltına alınan 3 kadının aynı nezarethanede tutulduğunu
belirten Ronya Aydın, kadınların yere serilen bir battaniye üzerinde tutulduklarını ve kadınların sağlık
koşullarının iyi görünmediğini belirtti. Kadınların polislerce küfür ve hakarete maruz kaldığını ifade eden
Ronya Emel Aydın, kardeşinin avukatından yine kadınlardan birinin sinir krizi geçirmesi nedeniyle
nezarethaneye gelen sağlık ekipleri tarafından yine hakarete maruz kaldıklarını öğrendiğini aktardı.
25 Kasım 2016’da Aydın’da da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında gazeteci Kenan Koç’un da
bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet
Müdürlüğü TEM Şube’ye götürüleceği öğrenildi.
27 Aralık 2016’da, Aydın'da da 16 Aralık günü yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan
aralarında HDP Aydın İl Eşabaşkanı Pınar Akpınar, Didim ve Kuşadası ilçe yönetici ve üyelerinin de
bulunduğu 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildiler. Savcılığa çıkarılan 10 kişi “örgüt
üyeliği” iddiasıyla tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. 10 kişi aynı gerekçelerle tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Balıkesir
12 Nisan 2016’da, Balıkesir merkez ile Bandırma ve Edremit ilçelerinde yaşayan HDP'lilere ait çok sayıda
eve sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Baskın yapılan adreslerden biri lan HDP Edremit İlçe Başkanı
Hürriyet Kızıl'ın evinde de arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından annesinin gözaltına alınmasını cep
telefonu kamerası ile çekmeye çalışan 17 yaşındaki oğlu M.D. Kızıl, polisler tarafından evden dışarı
çıkarılarak darp edildi. Darp edilen Kızıl, annesinin gözaltına alınması sonrası Edremit Savcılığı'na giderek
kendisini darp eden polisler hakkında şikâyetçi oldu. Ancak savcılık tarafından darp raporu almak üzere
Edremit Devlet Hastanesi'ne gönderilen Kızıl, muayene olması sonrası doktorun hazırladığı rapora
hastane polisleri tarafından el konulduğunu söyledi.
7 Ekim 2016’da Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Rojava Derneği
üyesi 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
14 Ekim 2016’da, Balıkesir'de 6 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında HDP
Edremit İlçe Eşbaşkanı Hürriyet Kızıl'ın da yer aldığı HDP yöneticisi 7 kişi Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği
tarafından "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan 7 HDP'li hakkında açılan davanın ilk
duruşması Balıkesir Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti 7 HDP yöneticisinin
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Dava 23 Aralık tarihine ertelendi.
16 Kasım 2016’da, Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan
Özgür Gündem Gazetesi yazarlarından Şaban İba ve sanatçı Nihat Sönmez’in evine baskın yaptı. Bu
sabah yapılan baskında İba "örgüt üyesi olma" iddiasıyla gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na
götürüldü. Sönmez’in evde olmadığı öğrenildi.
26 Aralık 2016’da, Balıkesir'de “Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet’’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi
gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, 3 kişi tutuklanmıştı. Yapılan itiraz üzerine, serbest bırakılan diğer
5 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Balıkesir 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce alınan yakalama kararı uyarınca
Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Eş Başkanı Nesibe Yöyler, Ayvalık İlçe Eş Başkanı
Telli Işık, İl Eş Başkanı Gülderen Kasap ve burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
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Bartın
Batman
4 Ocak 2016’da Cizre’de özel harekât polisleri tarafından vurularak yaralanan Mehmet Erik (23)
Batman’da tedavi gördüğü hastaneden gözaltına alınarak “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.
25 Ocak 2016’da, Batman ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3’ü çocuk 10 kişi, "izinsiz
gösteriye katılarak kamu düzenini bozmaya çalışmak" suçlamasıyla gözaltına alındı. 27 Ocak 2016’da,
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü çocuk 10 kişiden, M. P. (17), C. Ç. (17)
isimli çocuklar ile Murat Altıntaş isimli yurttaş "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
26 Ocak 2016’da, Batman ilinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında (20 Ocak'ta) yaralıları almak
üzere yürüyüşe geçen kitleye özel harekat timlerinin müdahalesi sırasında yaralanan ve Batman Bölge
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cizre Belediye Eşbaşkan Vekili Selahattin Ecevit ve kardeşi
Nazdar Ecevit, tedavilerinin tamamlanması ardandan "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri Batman’da 12 kişi gözaltına aldı.
3 Mart 2016’da, Batman ilinde, polis ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
Batman Belediyesi çalışanı Halis Turan ve isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş "Gürültü eylemine katıldıkları"
gerekçesiyle gözaltına alındı. 4 kişi, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
14 Mart 2016’da, operasyon düzenleyen polis ekipleri “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
Batman’da 2 kişiyi gözaltına aldı.
15 Mart 2016’da, Batman'da farklı mahallelerinde özel harekat polisleri tarafından eş zamanlı ev
baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı. Zırhlı araçlarla ablukaya alınan mahallelerde Bayram Adıyaman,
Orhan Doru, İslam Tutar ve Nedim Aslanlı adlı yurttaşlar, "Örgüte üye" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
20 Mart 2016’da, Batman’da Şehirlerarası Otogar'ın yanında bulunan Newroz alanını ablukaya alan devlet
güçleri, isimleri öğrenilmeyen 5 yurttaşın yolunu keserek, etrafları uzun namlulu silahlarla çevirdi.
Araçlarından indirilen 5 yurttaşın, yere yüzüstü yatırılarak, bir süre yerde bekletildiği basın organlarında
yer aldı.
26 Mart 2016’da, Batman'ın Kozluk ilçesi Timoq köyünde, sabah saatlerinde zırhlı araçlar eşliğinde "İhbar
var" gerekçesiyle Fahrettin Cengiz ile Sadullah Karabaş isimli yurttaşların evlerine baskın düzenlendi.
Yapılan aramanın ardından kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.
30 Mart 2016’da, Batman'ın Gercüş (Kercews) ilçesi Tilhesen köyünde 2 gün önce yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eşbaşkanı Edip Aslan, DBP İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Aslan,
köy muhtarı Abdurrahman Aslan ve yurttaşlardan Kadri Aslan, Hüseyin Aslan, Ekrem Aslan ile Şirin Çiftçi,
"Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
31 Mart 2016’da, Batman'ın birçok mahallesine polis ve özel harekat timleri tarafından eşzamanlı evlere
baskın düzenlendi. Baskın sonucunda evler didik didik aranırken, Aziz Okay, Agit Erdoğan, Serhat Yılmaz,
Burak Aba, Mazlum Gitmez isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen yurttaşlar İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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7 Nisan 2016’da, Batman'da sabah saatlerinde evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan SES Batman Şube Sekreteri Cihan Tütün, SES üyesi
Bayram Güzel, Eğitim Sen üyesi Ender Onur Künteş ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
11 Nisan 2016’da, Batman'da akşam saatlerinde Navenda Çanda Mizgîn'de (NÇM) çıkıp Diyarbakır
Caddesi'nde yürüyen Şırnak'ta faaliyet yürüten Cudî Kültür Merkezi çalışanı Emine Erkan, hakkında
"arama emri olduğu" gerekçesiyle NÇM çalışanı Pelda Bal ile birlikte polisler tarafından gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kadınlar 12 Nisan günü serbest bırakıldı.
23 Nisan 2016 tarihinde Batman ilinde, Koçerler Bulvarı'nda haber takibinde bulunduğu sırada DİHA
Muhabiri Bilal Güldem, polisler tarafından gözaltına alındı. Güldem, daha sonra Mardin İl Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. 24 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Güldem, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da Batman’da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla fotoğrafçı Ciwan Değer’i gözaltına aldı.
16 Haziran 2016’da, Batman’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" iddiasıyla evlerine
yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan öğretmen Mukaddes Avcı Aydın ile Abdurrahman Aydın, Emniyet
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemleri ardından tutuklanma
talebiyle adliyeye sevk edilen Aydın ve Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 Temmuz 2016’da Batman ilinde, haber takibinde bulunan DİHA Muhabiri Şerife Oruç’un içersinde
bulunduğu araç, Kıbrıs Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Oruç ve araç içersinde beraberinde
bulunan Emrullah Oruç ve Muzafer Tunç isimli kişiler, gözaltına alınarak Batman Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. 05 Temmuz 2016’da tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç ve
beraberindeki 2 kişi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
2 Ağustos 2016’da, Batman’da gözaltına alınan İbrahim Halil Yeşilyurt isimli yurttaş “örgüt üyesi” olduğu
iddiasıyla tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
11 Ağustos 2016’da Batman ilinde, Edip Elmas ve Nasır Yağın isimli yurttaşlar, haklarından "Örgüte
yardım etmek" iddiasıyla inceleme başlatıldığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alındı.
20 Ağustos 2016’da Batman ilinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanması talebiyle
KJA, DBP ve HDP öncülüğünde, Yılmaz Güney Sineması önünde başlatılan nöbet eylemine polis
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 1 yurttaş gözaltına alındı.
10 Eylül 2016’da Batman ili Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyüne askerler tarafından düzenlenen
baskında, köy muhtarı Fesih Onar ile İbrahim Onar, Ahmet Şanlı ve oğlu Mervan Şanlı isimli yurttaşlar
gözaltına alındı. 11 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 4 kişi, "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı.
11 Eylül 2016’da Batman ili Gercüş ilçesinde, İlçe Belediyesi Eşbaşkanı Zeynep Oduncu'nun evine özel
harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Baskının ardından arama yapan polis, daha sonra evden
ayrıldı. Belediye önünde kayyım atamalarını protesto amacıyla, belediye binası önünde başlatılan nöbet
eylemine katılan Hasan Kaya, Mehmet Yıldırım ile Savaş Özmen isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
15 Eylül 2016’da Batman’ın Gercüş İlçe belediyesine kayyım atanmasını protesto etmek için eylem yapan
3 kişi gözaltına alındı.
20 Eylül 2016’da Batman ili Kozluk ve Sason ilçelerinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
HDP ve DBP’li yöneticilerinde bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. 23 Eylül 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 36 kişi 24’ü "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüte
yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri şöyle: DBP PM üyesi Mehmet
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Candemir, Yüksel Kavak, Batman eski Belediye Başkanı Nejdet Atalay, Salihe Karasu, Meryeme Işık,
Melike Altan, Nazime Avcı, Leyla Onuk, Mutezzem Öztekin, Cengiz Öter, Hüseyin Akman, Fadime
Demiroğlu, Ayhan Ataş, Muhlis Baltaş, İshak Durmaz, Ziyadin Hamarat, Mehmet Şerif Yıldırım, Diyadin
Boral, Tayip Abik, Nevzat Ekinci, Ahmet Onar, Bişar Onar, Mehmet Yıldız ve Birgül Yosun.
11 Ekim 2016’da Batman şubemize başvuran Şükrü Abay, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Turgay Abay
Batman Özel Dünya Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak çalışırken 09.10.2016’da Çamlıtepe Mah. Solin
Cad. Demirbilek Sitesi B Blok Kat:2 No:4’teki evinden sabah 06.00 civarında ev baskınıyla alınarak Siirt’e
götürüldü. Gelinimin haber vermesiyle durumu öğrendim. Oğlumun gözaltına alındığına dair bizlere
herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Kendi imkânlarımızla Siirt’e gittik ancak orada bize hiç kimse
yardımcı olmadı. Nerde olduğunu öğrenemedik. Gözaltında olanların Siirt Polis Okulunda tutulduğuna dair
söylentiler sonucu oraya gittik. Polis okulu önünde beklemede iken oğlumu, beyaz sivil otosu içinde polis
okuluna götürülürken gördük. Saat 18.30 civarıydı. Görüşmek istediğimizde KHK gereği ilk 5 gün avukat
dâhil hiç kimseyle görüşemez şeklinde cevap verdiler. Durumu hakkında endişe etmekteyiz. Bu durumun
kayıt altına alınmasını ve gerekli suç duyurularının yapılmasını istiyorum.
26 Ekim 2016’da, Akdeniz Anemisi hastası Harun Irmak (22) 15 Ekim günü Êlih’te (Batman) polisler
tarafından evine yapılan baskınla herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınan
Irmak, 1 gün Batman Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Günlerdir burada tutulan ve kronik Akdeniz Anemisi hastalığı olan Irmak’ın avukatlarına ve ailesine “dava
dosyasında gizlilik kararı var” denilerek herhangi bir bilgi verilmiyor. Irmak’ın Avukatı Abdullah Sarıcan ise
dava dosyasındaki gizlilik kararı nedeniyle gözaltı süresinin 1 hafta daha uzatıldığını söyledi.
8 Kasım 2016’da, Batman'da 5 Kasım’da Koçerler Mahallesi'nde (Bağlar) aralarında HDP Eş Genel
Başkanlarının da bulunduğu vekillerin tutuklanmasına, halk sokaklara çıkarak tepki gösterdi. Mahalleye
giren polis, halka gerçek mermilerle saldırdı. Bu esnada mahallede bulunan bir internet kafenin önünde
duran B.A. (16) ve C. A. (16) adlı iki çocuk, polis saldırısında korunmak için koşmaya başladı. Bu esnada
polis tarafından darp edilen gözaltına alınan çocuklar, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuklar
daha sonra oradan da Batman Çocuk Şubesi’ne ve Merkez Karakol'a götürüldü. Karakolda, 1 gece
gözaltında tutulan ve aileleriyle görüştürülmeyen çocuklara işkence yapıldığı ortaya çıktı. Emniyetteki
işlemleri ardından savcılığa sevk edilen çocuklar, tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bırakılan çocukların vücudunda darp izlerine rastlanıldı. Oğlunun
gerekçesiz bir şekilde gözaltına alındığını ve gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten Ğezal A. (54),
“Oğlum ve arkadaşı internet kafedeydi. Mahallede çıkan olaylardan dolayı polis insanlara saldırıp, biber
gazı sıktı. Oğlum ve kuzeni polislerin saldırısından korunmak için koşmaya başladılar. Polisler de
peşlerine düşüp onları darp ederek zorla emniyete götürdü. Oğlumun darp edilerek gözaltına alındığını
mahalledekilerden öğrendik. Oğlumun ayak, bel ve omzundan da darp izleri var. Ayağından yaralandığı
içinde sekerek yürüyor. Onların hiçbir suçu yok” dedi. Ayrıca B. A.'nın okul arkadaşları da karakolda
gördüğü işkenceden dolayı arkadaşlarının sekerek yürüdüğünü kaydetti.
16 Kasım 2016’da, Batman merkezde 11 Kasım günü gözaltına alınan ve dün gece geç saatlerde adliyeye
sevk edilen İsmail Ay, Serhat Kaya, Selman Yelboğa, Recep Akdemir ve Ferhat Özdemir savcılık
tarafından "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk
edilen Yelboğa, Akdemir ve Özdemir tutuklanırken, Ay ve Kaya isimli “adli kontrol” şartı ile serbest
bırakıldı. Tutuklanan 3 kişi Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
24 Kasım 2016’da, Batman'da önceki gün gözaltına alınan H.K. isimli kişi, dün akşam çıkarıldığı
mahkemede "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. H.K., Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
29 Kasım 2016’da, Batman'da geçen hafta gözaltına alınan aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin
Akman'ın da bulunduğu 7 kişi savcılığa çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı, "Örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek” iddialarıyla
tutuklandı. Bir kişi serbest bırakılırken, tutuklananlar Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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9 Aralık 2016’da Batman merkezde sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların isimleri ve neden gözaltına alındıkları öğrenilemezken, Batman İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi.
14 Aralık 2016’da Batman’ın Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.
Baskınlarda aralarında görevden uzaklaştırılan ve yerlerine kayyım atanan belediye eşbaşkanları Zeynep
Oduncu ile Abdulkerim Kaya’nın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
20 Aralık 2016’da, Batman’da sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı olarak ev baskınları düzenlendi.
Evlerde yapılan aramaların ardından haklarında savcılıktan gözaltı kararı bulunan 9 kişi, İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların isimleri ve operasyonun gerekçesi öğrenilemedi.
23 Aralık 2016’da, Batman'da 19 Aralık günü eşzamanlı yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 13
kişi mahkemeye çıkarıldı. 5 gün sonra savcılık tarafından ifadeleri alınan Taha Yaşar, Remzi Baytar,
Muhterem Güvenmiş, Vesile Paçal, İlhan Koyun, Hatice Gevcan ve Ahmet Erol ifadelerinin alınması
ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi "örgüt üyesi olmak"
iddiası ile tutuklandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28 Aralık 2016’da, Batman’da sabah saatlerinde eş zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında aralarında
Petrol-İş Batman Şube Başkanı Şeyhmus Kaygusuz’un da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun “sosyal medya paylaşımları” nedeniyle yapıldığı öğrenildi.
Bayburt
Bilecik
Bingöl
2 Ocak 2016’da, Bingöl ilinde, Cizre, Silopi ve Sur'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek
amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve plastik mermiler ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Sedat Seyithanoğlu, Yaşar Sarıdağ, Gazal Aydoğdu, Mehmet
Cirit, Abdulsamet Erdoğan, Muhammet Erik, Sozdar Acar, Baran Aydın isimli yurttaşlar ile ismi
öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. 05 Ocak 2016’da, adliyeye sevk edilen ve 2’sinin tutuklandı 10
kişinin avukatlığını yapan avukat Ömer Faruk Hülakü, gözaltına alınan müvekkillerinin tamamının, polisler
tarafından darp edildiğini belirtti.
5 Ocak 2016’da Bingöl’de destek yürüyüşü düzenlemek isterlerken gözaltına alınan ve götürüldükleri İl
Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördükleri belirtilen DEM-GENÇ üyesi 10 kişiden Sozdar Acar ve Baran
Aydın, “anayasal düzeni bozdukları” iddiasıyla tutuklandı.
1 Şubat 2016’da Bingöl’de gözaltına alınan HDP Adaklı İlçe Örgütü Eş Başkanı Sait Güvenç, DBP Adaklı
İlçe Örgütü Eş Başkanı Yılmaz Direk ve HDP yöneticisi Tuncay Direk ile Mesut Kaya “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
5 Şubat 2016’da Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde özel harekât timleri HDP İlçe Örgütü yöneticisi Emrah
Özcan’ın da bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.
8 Şubat 2016’da Bingöl’de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP ilçe
örgütleri eş başkanlarının da bulunduğu 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
23 Şubat 2016’da Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde evine yapılan baskınla gözaltına alınan DBP İlçe Örgütü
yöneticisi Sabri Akçan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla tutuklandı.
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16 Mart 2016’da, Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Tırpancı, Burhan
Üzmen, Asım Aydın, Ebubekir Yılmaz, Cahit Harmancı, Mahmut Yıldırım, Abdurrahman Dumlu, Şevder
Avcı, Hakan İnce ile Diyarbakır'da gözaltına alınarak kente getirilen DBP Karlıova İlçe Eşbaşkanı Selim
Yıldırım ve oğlu Mahmut Yıldırım gözaltına alındı. 17 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi 5’ serbest bırakılırken, İnce, Tırpancı, Üzümcü, Aydın,
Üzmez ve Harmancı, "gizli tanık" beyanları sonucu "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı.
19 Mart 2016’da, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Newroz kutlaması haberini takip eden DİHA muhabiri Doğan
Akdamar gözaltına alındı. Polislerin "Bizim fotoğrafımızı çektin" diyerek gözaltına aldığı Akdamar, Karlıova
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akdamar'ın fotoğraf makinesi ve kamerasına da el konuldu.
31 Mart 2016’da, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kargapazar köyü çok sayıda zırhlı araçlarla gelen
askerler tarafından ablukaya alındı. Köydeki evleri tek tek arayan askerler, Karlıova eski Belediye Başkanı
Ferit Çelik ve Abdülbaki Sürmeli, Emre Söylemez, Muharrem Uzun, Yakup Uzun, Mehmet İnce, Resül
Demiralp, Yususf Demiralp, Behçet Özmen, Ethem Özmen, Müştak Özmen, Ali Çelik, Cengiz Aral, Hatip
Gültekin, Medin Aydın, Sadi Avcı, Baki Nalçacı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 14 Kişi savcılık tarafından
serbest bırakıldı. Ferit Çelik, Enver Söylemez, A. Baki Sürmeli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,
Siverek'te gözaltına alınarak Karlıova'ya getirilen Muhammed Uzun ise "örgüt üyeliği" gerekçesiyle
tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
1 Nisan 2016’da, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Serpmekaya köyünü gece saatlerinde zırhlı araçlarla
ablukaya alan asker ve polis, aralarında zihinsel engelli Aydın Tiryaki'nin de bulunduğu 19 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltı gerekçisi öğrenilemeyen ve İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen yurttaşların isimleri şöyle:
Eşref Azak, Önder Tiryaki, Ramazan Tiryaki, Şehmus Yılmaz, Sami Tiryaki, Hasan Tiryaki, Kadir Tiryaki,
Fesih Tiryaki, Emin Tiryaki, Menderes Tiryaki, Yavuz Tiryaki, Remzi Tiryaki, Veysel Tiryaki, Hakif Tiryaki,
Abdurrezak Tiryaki, Muazez Tiryaki, Mücahit Tiryaki, Alper Tiryaki, Aydın Tiryaki. Aydın Tiryaki'nin Elazığ
Akıl ve Ruh Hastanesine gönderildiği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 17'si serbest bırakılırken.
Sami Tiryaki adlı yurttaş "Örgüt üyeliği" ve "propagandası" yapmak gerekçesi ile tutuklanarak Bingöl M
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
4 Nisan 2016’da, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Viranşehir köyü dün gece saatlerinde askerler
tarafından ablukaya alındı. Köyde arama yapan askerler, Mehmet Hatip Özdemir'i gözaltına adlı.
Mahkemeye sevk edilen Özdemir, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Bingöl merkezli olarak yapılan eşzamanlı operasyonlarda, kurulan "Köy Komisyonları"
gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 21 kişi, götürüldükleri Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan
ifadelerinin ardından savcılığına sevk edildi. Alınan savcılık ifadelerinin ardından 16 kişi serbest bırakıldı.
'Örgüt üyeliği' ve 'Örgüt propagandası' yapma iddialarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sek edilen
Süleyman Acıyan, Serhat Keçi, Hasan Ortağ, Hasan Bayram ve Engin Oymak isimli yurttaşlar ise
tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevi'ne konuldu.
18 Nisan 2016’da Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Saxnis Köyü’ne baskın düzenleyen özel harekât
ekipleri, köy muhtarının da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. 12 kişiden Harun Aşit, Deniz Ay, Mehmet
Altun ve Ferazzeddin Ayak adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 19 Nisan 2016’da tutuklandı.
21 Nisan 2016’da Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde polis ekipleri DİHA muhabiri Doğan Akdamar’ı “hakkında
arama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına aldı.
26 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili, merkezli olarak Ağrı, İstanbul, Çorlu ve Diyarbakır’da, aralarında DBP
PM üyeleri Mesut Bağcık ile Abdülbaki Özboğanlı'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınarak,
Bingöl iline götürüldü.
29 Nisan 2016’da Bingöl’de HDP, DBP, İHD ve sendika şubelerine eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis
ekiplerinin gözaltına aldığı 19 kişiden 15’i “yasadışı örgüt üyeliğiyle” suçlanarak tutuklandı.
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29 Nisan 2016 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesinde, DBP İlçe Eşbaşkanı Halil Kala ile Çetin Akkol ve Ümit
Öz isimli yurttaşlar, çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. 3 kişi, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
26 Mayıs 2016 tarihinde Bingöl ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Bayri, Vedat
Morkoyun, Mehmet Bulut, Necati Korkankorkmaz, Ensari Bor, Cihan Berdibek ve Hasan Kaya isimli
yurttaşlar gözaltına alındı. 30 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 7 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da, Bingöl’ün Genç İlçesi’nde Diyarbakır yolu üzerinde yol kontrolü yapan Abalı Jandarma
Karakolu’nda görevli jandarma ekibinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir araca ateş açması sonucu
araçta bulunan Deniz Önkol, Giyas Önkol ve Abdulvahap Özek yaralandı. Yaralılardan Giyas Önkol
tedavisinin devam ettiği hastaneden alınarak 28 Mayıs 2016’da tutuklandı.
6 Temmuz 2016’da, Bingöl Kığı ilçe merkezinde önceki gün gözaltına alınan M. Ali Kaya, Hürşit Palanlı ve
Turan Öğüç, Kığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. fadelerinin
Savcılık ifadelerinin ardından 3 kiişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. 3 kişi, "örgüte yardım
etmek" iddiasıyla tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
13 Temmuz 2016’da, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 12 Temmuz günü gözaltına alınan ve aralarında
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Eşbaşkanı Halil Kala'nın da bulunduğu 10 kişi, İlçe Jandarma
Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından ilçe adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından DBP İlçe
Eşbaşkanı Halil Kala ile bir yurttaş serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Metin Kulak, Hüseyin
Keçi, Görgün Saka, Fevzi Bozkurt, Nevzat Altıntaş, Haci Altıntaş, Medet Boz, Mehmet İnce adlı yurttaşlar,
“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
14 Temmuz 2016’da, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Alawizan (Yanlızhan) köyünden ifadeye çağrılan M.
Sait Karabağ, Ferit Karabağ, Ekrem Karabağ, Kalender Bahşi, Metin Bahşi, Orhan Karabağ, Mehmet
Karabağ, Sadık Karabağ, Muhammed Karabağ, Taner Karabağ ve Devrim Karabağ, gittikleri İlçe
Jandarma Karakolu'nda gözaltı işlemine tabi tutuldu. Köyde ilan edilen "köy komisyonları" soruşturması
kapsamında gözaltına alınan 11 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
12 Ağustos 2016’da, Bingöl Karlıova ilçe merkezinde akşam saatlerinde gelinlik dükkânı işleten Altun
Altınparmak adlı kadın polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Altınparmak Karlıova İlçe
Emniyeti'ne götürülürken, bilgi almak isteyen yakınlarına da bilgi verilmediği belirtildi.
16 Ağustos 2016’da Bingöl’de operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 6 kişiyi gözaltına
alındı.
16 Ağustos 2016’da Bingöl ili Yayladere ilçesinde düzenlenen ev baskınlarında Murat Candan, Zeynel
Ergin, Kenan Gülbahar ve Ayhan Ceylan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Cüneyt Cici isimli yurttaş ise,
çalıştığı özel hastanede gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 5 yurttaş, Elazığ-Karakoçan
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 17 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Zeynel Ergin, "denetimli serbestlik'' koşuluyla serbest bırakılırken,
4 kişi “örgüte yardım yataklık” ettikleri iddiasıyla tutuklandı.
18 Ağustos 2016’da Bingöl ili Solhan ilçesi İnandı köyünde askerler tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, köy muhtarı Seyfettin Sarp, yeğeni Hayati Sarp ve Zihni Gülmez isimli yurttaşlar gözaltına
alındı.
7 Eylül 2016’da Bingöl iline bağlı Gözeler köyüne jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarından
Dilan Keser isimli kadın gözaltına alındı. Geçen sene Tokat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik
bölümünden mezun olduğu öğrenilen Keser’in, gözaltına alınma nedeni öğrenilemedi.
14 Ekim 2016’da, Bingöl kent merkezinde sabahın erken saatlerinde ev baskınları düzenlendi.
Baskınlarda Niyazi Azam, İlhan Çakabay, Mehmet Fatih Bacadurmuş, Abdurrahman Moliz ve Serkan Inak
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isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtilirken,
gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Akşam saatlerinde ifadeleri alınan 5 kişi serbest bırakıldı.
20 Ekim 2016’da, Bingöl kent merkezinde sabah saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi.
Baskınlarda DBP eski İl Eşbaşkanı Mervan Temiz ile Abdullah Kaya adlı yurttaş gözaltına alındı.
28 Ekim 2016’da, Bingöl merkez ve Genç ilçesinde 23 Ekim'de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eşbaşkanları ile yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 11 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan
HDP il eşbaşkanları Zerrin Berdibek ve Mahmut Bozan, DBP PM Üyesi Adnan Sarı, HDP PM üyesi
Mahmut Demirel ile Müslüm Mamuk ve Fırat Dener savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer
5 siyasetçi çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan DBP Bingöl il
eşbaşkanları Zeynep Yurtsever ve Feyzulah Şeyhanoğlu, HDP Dara Hênê İlçe Eşbaşkanı Ali Yaşar, DBP
PM üyesi Mizgin Çifçi, DBP ilçe yöneticisi Zafer Alçiçek, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
29 Ekim 2016’da, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde dün evlerine yapılan baskınla
gözaltına alınan 4 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemede "örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan
Kemal Kartal, Musa Kartal, Murat Uygu ve Yüksel Kaygü Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
21 Kasım 2016’da, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı merkez köylere askerler tarafından eş zamanlı baskın
düzenlendi. Ev baskınlarında Alawizyan köyünden Mahsun Avcı, Kargapazarı köyünden ise Devrim
Karabağ adlı kişiler gözaltına alındı.
24 Aralık 2016’da, 23 Aralık günü Bingöl’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DBP Adaklı İlçe
eşbaşkanı Yılmaz Direk ile İzzettin Ter bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. “Örgüte üyeliği ve
örgüte yardım ve yataklıktan” tutuklanan Yılmaz ve Ter, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bitlis
5 Ocak 2016’da, Bitlis’in Tatvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Uğur Atal, Şahin
Kayıtbey, Nevroz Bozan, Murat Nurduhan, Mehmet Akbay, Abdullah Akbay, Cesim Başboğa, Murat Bakır,
Yaşar Bayazit, Hüseyin Baba, Mehmet Gülen ve Ahmet Piral isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 8 Ocak 2016
tarihinde, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi
"Örgüt üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
8 Ocak 2016’da Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde yapılan eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
11 Şubat 2016’da, Bitlis’in Tatvan ilçesinde, ilçeye bağlı köylerde polis ve asker tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Abidin Akgün ve Mehmet Mansur Akbay isimli köy muhtarları ile Bişar Akdemir, Agit
Tokdemir ve Serkan Aydemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 13 Şubat 2016’da, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yerel gazeteci Serkan Aydemir, Mehmet Mansur
Akbay ve Bişar Akdemir, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
22 Şubat 2016’da, Bitlis'in Hizan ilçesinde, özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında
DBP Üyesi Mehmet Sıdık Kaplan, HDP İlçe Yöneticisi Aytekin Kaplan ile Yafes Yıldırım ve Mehmet Sait
Tarhan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Yıldırım ve Tarhan, "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı.
24 Şubat 2016’da, Bitlis Tatvan ilçesinde, Hanelmalı köyü muhtarı Abidin Akgün gözaltına alındı. Akgün,
26 Şubat 2016’da, sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
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29 Şubat 2016’da, Bitlis ilinde, Bölükyazı köyüne Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Ayhan Koçyiğit isimli yurttaş gözaltına alındı. Yolalan Beldesindeki baskınlarda ise Şevki
Özengin, Sinan İnan, Muhyettin İnan, Aslan Gümüş ve Şirin Gümüş isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 02
Mart 2016’da, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
yurttaşlardan Şevki Özengin ile Muhyettin İnan serbest bırakılırken, Ayhan Koçyiğit ve Sinan İnan ise,
"Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
29 Şubat 2016’da, Bitlis ilinde, HDP Siirt Merkez İlçe Eşbaşkanı Benda Erdemci, Eruh ilçe girişindeki
askeri arama noktasında içinde bulunduğu araç askerlerce durdurularak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret
ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.
1 Mart 2016’da, Bitlis'in Güroymak ilçesinde, özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında
DBP İlçe Eşbaşkanı Erin Kutdenur, DBP İlçe Yöneticisi Zabit Kayar ve DBP üyeleri Şevder Bingül,
Bedrettin Damar ile Abdulmenaf Akkurt gözaltına alındı. 05 Mart 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
16 Mart 2016’da, Bitlis'te Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) 15 Mart akşam saatlerinde polislerin yaptığı
baskın sonucu gözaltına alınan ve ismi öğrenilemeyen Bitlis Eren Üniversitesi'nde okuyan 3 öğrenci, Bitlis
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilerin kendilerine ait
dolaplardaki yazılardan dolayı yapılan ihbar üzerine gözaltına alındıkları öğrenildi.
18 Mart 2016’da, Bitlis'in Tatvan ilçesinde çarşamba günü yapılan baskın sonucu gözaltına alınan EğitimSen Üyesi Filiz Akılcağı ile Lokman Akılçağı, İHD Bitlis Şube Başkanı Av. Seval Karaçelik, Kadri Apakak,
Serhat Koç, Onur Mert, Cihat Kaplan ve Hüseyin Çorak adlı yurttaşlar, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ndeki
işlemlerinin ardından Tatvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Tatvan
Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen 8 yurttaştan Eğitim-Sen üyesi Lokman Akılçağı, Serhat Koç ve Onur
Mert "örgüt üyesi" iddiası ile tutuklanırken, diğer yurttaşlarda adli kontrol şart ile serbest bırakıldı.
20 Mart 2016’da, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 Mart günü gerçekleşecek kutlamalar için Newroz bildirisi
dağıtan 6 yurttaş şehir merkezinde polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ovakışla ve
Yolalan belediye eşbaşkanlarının da olduğu ve Tatvan Sulh Ceza Hakimliği tarafından bildiriler için
toplatma kararı alındığı gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
8 Mayıs 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Eren Üniversitesi'nde okuyan 14 öğrencinin evine özel harekât timleri
ve polis tarafından düzenlenen baskında, 16 öğrenci gözaltına alındı. 13 Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 16 öğrenciden 14'ü
"örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Berivan Zadsan, Berin
Sarı, Rozerin Kurt, Süleyman Deviren, Abdurahim Karahan, Ömer Yıldız, Galip Kırmızıgül, İbrahim Filiz,
Gönül Uzunay, Savaş Aydın, Ferhat Demir, Ramazan Eles, Ramazan Mete, Kadir Gültekin.
9 Haziran 2016’da 7 Haziran günü Bitlis’te aracı durdurularak gözaltına alınan HDP eski il yöneticisi Fikret
Birlik, çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
23 Haziran 2016’da, Bitlis/Güroymak ilçesinde savcılığa ifade vermeye gittikleri esnada gözaltına alınan
Norşin (Güroymak) Belediye Eşbaşkanı Mehmet Emin Özkan ve belediye çalışanı Fırat Kaya'nın
mahkemesi görüldü. Norşîn Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Özkan serbest bırakılırken,
belediye çalışanı Fırat Kaya "Örgüt üyesi" iddiasıyla tutuklandı.
28 Haziran 2016'da Bitlis'te özel harekât timlerinin evine baskın düzenlediği MEYA-DER Şube Eş Başkanı
Nihat Karababa gözaltına alındı.
1 Temmuz 2016’da, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 28 Haziran günü gözaltına alınan Bitlis MEYA-DER Şube
Eşbaşkanı Nihat Karababa, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bitlis
Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi ardından Karababa, “Örgüte üye olmak” iddiasıyla sevk edildiği
mahkeme tarafından tutuklanarak, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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15 Temmuz 2016’da, Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde evlerine özel hareket polisleri tarafından
baskın yapılan DBP’li Bedlîs İl Genel Meclis Üyesi Vedat Oruç ile DBP Xelat İlçe Yöneticisi Yaşar Baş
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Oruç ile Baş, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
3 Ağustos 2016’da, Bitlisin Hizan ilçesinde DBP Hizan eski ilçe Eşbaşkanı Mehmet Sıdık Kaplan ile Mehdi
Şimşek (24) adlı genç, AKP Hizan ilçe başkanı Ebubekir çakmak, Bitlis İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Okur
ve Polisler tarafından İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde darp ettiği iddia edildi.
12 Ağustos 2016’da, BitlisTatvan-Adilcevaz kara yolu üzerinde kimlik kontrolü yapan polisler, Adilcevaz İl
genel Meclis üyesi Necmettin Arıkbaşlı, İlçe Eşbaşkanı Erkan Koçaklı ve HDP Adilcevaz ilçe yöneticileri
Maşallah Keserci, Abdulkadir Toro'yu gözaltına alındı. Siyasetçilerin gözaltına alınma nedeni bilinmezken,
gözaltına alınanların Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
13 ve 14 Ağustos 2016 sabahı Bitlis’te ve ilçelerinde yapılan yol kontrolleri ve ev baskınlarıyla 24 kişi
gözaltına alındı.
14 Ağustos 2016’da, Bitlis kent merkezinde DBP eski İl Eşbaşkanı Mehmet Can Demir ve Tatvan ilçesinde
de KESK üyesi Sedat Güler gözaltına alındı. Demir Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne, Güler ise Tatvan İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Demir ve Güler'in gözaltı gerekçeleri ise öğrenilemedi. Tatvan
'da sahil mevkisinde kimlik kontrolü yapan özel harekat polisleri, HDP İlçe Yöneticisi Mehmet Ağar’ı
gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi bilinmeyen Ağar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
16 Ağustos 2016’da Bitlis ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Bitlis Belediye Eşbaşkan
Yardımcısı Orhan Arıkbaşlı ve Nevin İşlek isimli yurttaş gözaltına alındı. 1 Eylül 2016 günü emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arıkbaşlı ve İşlek, "örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
24 Ağustos 2016’da Bitlisi ili Hizan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Şimşek
ve Zeynel Abic isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
6 Ekim 2016’da, "FETÖ üyeliği" iddiasıyla geçtiğimiz ay memuriyetten ihraç edilen Eğitim Sen Bitlis Şube
Eşbaşkanı Hüseyin Güzeldere, HDP Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün tutuklu yargılandığı
dosyadan dolayı İstanbul'da gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay ihraç edilen Güzeldere, 10 Ekim katliamında
yaşamını yitiren Zakir Karabulut'un cenazesine katılmış orada HDP Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs
ile beraber bir konuşma yapmıştı.
10 Ekim 2016’da Bitlis ili Ahlât ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediyesi Eşbaşkanı Pervîn Karakoç, polisler
tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
11 Ekim 2016’da, Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Pirxûs (Ovakışla) Beldesine sabah saatlerinde yapılan ve
baskınlarında Belediye Eşbaşkanı Ahmet Demir, meclis üyeleri Mustafa Toprak, Yaşar Koçeroğlu ve DBP
eski belde yöneticilerinden Şahbettin Akın gözaltına alındı. Elcewaz (Adilcevaz) ilçesinde ise eş zamanlı
yapılan ev baskınlarında HDP İlçe Eşbaşkanı Suphi Tarmaşır ve DBP ilçe yöneticisi Eşref Koçak gözaltına
alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Norşin (Güroymak) ilçesine bağlı Morx Köyüne askerler
tarafından yapılan baskında da DBP İl Genel Meclis Üyesi İsa Erkoç gözaltına alındı.
12 Ekim 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında polis ekipleri Bitlis’te 2 kişiyi gözaltına
aldı.
13 Ekim 2016’da, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Dölmedere Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ailesinin evi
bu sabah askerlerce basıldı. Yapılan baskında evde bulunan baba Enver Yavuz ile kızı Sözen Yavuz (19)
ve oğlu Yusuf Yavuz (18) gözaltına alındı.
15 Ekim 2016’da Bitlis ilinde, DBP Bitlis il binasına özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi.
Baskında parti binasında yapılan aramanın ardından, parti binasında bulunan çok sayıda pankart ve
gazeteye el konuldu. Yapılanan aramanın ardından, 13 kişi (DBP PM Üyesi Baki Bingöl, DBP İl Eşbaşkanı
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Necla Halı, İl Eşbaşkan Yardımcısı Ercan Güzelkaya, DBP il yöneticileri Hakim Kandöre, Metin Yasak,
Emredin Derse, Hüri Başboğa, İrfan Yalçınkaya, Vahap Barlak ve Cahit Kaçan, soyadları öğrenilmeyen
Evin, Semiha ve Abdullah isimli il yöneticileri) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 13 kişi,
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
2 Kasım 2016’da Bitlis’in Ahlat İlçesi’ne bağlı Ovakışla Beldesi’nde düzenlenen operasyon nedeniyle 22
gündür gözaltında tutulan Ovakışla Belediyesi eşbaşkanları Ahmet Demir ve Servin Karakoç ile 2 belediye
meclis üyesi, çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı. Ahlat
Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, 4 Kasım 2016’da Ovakışla Belde Belediyesi’ne kayyım olarak atandı.
18 Kasım 2016’da Bitlis ili Güroymak ilçesinde, Güroymak Belediye binasına polis tarafından baskında
düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen ev baskınlarda ise, Güroymak Belediyesi Eşbaşkanları Emin
Özkan ve Senayet Ata, HDP Bitlis İl Eşbaşkanı Nazmiye Avras ve il yöneticisi Hamza Özkan, DBP eski
yöneticisi M. Sıddık Taşdemir gözaltına alındı. 25 ve 26 Kasım 2016 tarihlerinde, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güroymak Belediyesi Eşbaşkanları Emin Özkan ve
Senayet Ata, HDP Bitlis İl Eşbaşkanı Nazmiye Avras ve il yöneticisi Hamza Özkan “Örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı.
24 Kasım 2016’da, Bitlis Emniyet Müdürlüğü polisleri, sabahın erken saatlerinde belediyeyi ablukaya
alarak binaya girip arama yapmaya başladı. Güroymak Belediyesi Eşbakanı M. Emin Özkan, Bitlis
Belediyesi Eşbaşkanı Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alındı. 25 Kasım 2016’da,
Bitlis Belediyesi eş başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran ile Güroymak Belediyesi
Eşbakanı M. Emin Özkan "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı.
14 Aralık 2016’da Bitlis ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Mutki Belediye Eşbaşkanı
Özcan Birlik, Hizan Belediye Eşbaşkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Eşbaşkanı Felemez Aydın,
gözaltına alındı. 14 Aralık 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen Birlik, Uğur ve Aydın, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Aralık 2016’da, DBP'li belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 14 Aralık
tarihinde gözaltına alınan Hizan Belediye Eşbaşkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Eşbaşkanı Özcan Birlik
ve Yolalan Belediye Eşbaşkanı Felemez Aydın tutuklandı.
Bolu
15 Ocak 2016’da Sur, Cizre ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasaklarına son verilmesi amacıyla
Barış için Akademisyenler İnisiyatifi adıyla 1128 akademisyenin açıkladığı bildirinin ardından imzacılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında hedef gösterildi. Konuşmalarında ilgili
kurumların harekete geçmesini talep eden Cumhurbaşkanının çağrılarının ardından akademisyenlerin
görev yaptıkları üniversiteler soruşturma başlattılar. Bolu’da gözaltına alınan akademisyenlerden, Ülkü
Güney, Selime Güzelsarı ve Barış Kılıçbay’ın evlerinin basıldığı ve arama yapıldığı bildirildi.
29 Ocak 2016’da polis ekipleri, Akademisyenlerin yayınladığı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görevli Bahadır Aydın, Mete Çetik, Cengiz Ekiz, Cesim Çelik ile Orhan
Kaya’yı gözaltına aldı.
11 Nisan 2016’da, Bolu'da geçtiğimiz günlerde bir eve dönük özel hareket polislerince gerçekleşen
baskında iki kişinin infaz edilmesinin ardından kentte 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.Y., N. A.
ve D. D. isimli kişiler 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. A.Y., M.A., M.E. ile G.Ö. ise Abant İzzet Baysal
Üniversitesi öğrencileri, A.Y., M.A., M.E. ile G.Ö. ise "örgüte yardım ve yataklık" ettikleri gerekçesiyle
tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
27 Eylül 2016’da, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu (YK) üyesi ve İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) Yüksek Lisans öğrencisi Hebun Ozan Sümeli, ailesiyle Adana'dan İstanbul'a döndüğü
sırada gözaltına alındı. Sümeli Ailesi'nin aracı Bolu'da durdurulduktan sonra haklarında ihbar olduğu
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gerekçesiyle araçta arama yapıldı. Ardından araçta bulunan Hebun Sümeli ve babası Mehmet Naci
Sümeli gözaltına alınarak İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
19 Ekim 2016’da, HDP Bolu İl Eşbaşkanı Özgür Günaydın akşam saatlerinde evine yapılan baskın
sonrası gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında
özel hareket polislerinin de yer aldığı baskında evde uzun süre arama yapıldı. Aramanın ardından
Günaydın, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Burdur
9 Ocak 2016’da Burdur’da “YDG-H Soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden HDP İl Örgütü
Eş Başkanı Gülistan Akdağ ile Abdulvahap Tuncay “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
tutuklandı.
Bursa
12 Ocak 2016’da Bursa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden Eser Koçbaş ile Azad İmal
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
15 Ocak 2016’da Sur, Cizre ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasaklarına son verilmesi amacıyla
Barış için Akademisyenler İnisiyatifi adıyla 1128 akademisyenin açıkladığı bildirinin ardından imzacılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında hedef gösterildi. Konuşmalarında ilgili
kurumların harekete geçmesini talep eden Cumhurbaşkanının çağrılarının ardından akademisyenlerin
görev yaptıkları üniversiteler soruşturma başlattılar. Bursa’da Akademisyenler Şule Akköse Aydın, Aylin
Çakı ve Gökhan Yavuz Demir Uludağ Üniversitesi’nin kampusunda gözaltına alındı.
28 Ocak 2016’da, Bursa'da gözaltına alınan kapatılan Zilan Kültür Derneği Yöneticisi Şirin Sakur'un evine
29 Ocak günü baskın yapıldı.
27 Şubat 2016’da Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde yaşayan Gizem Yerik, internet mesajları gerekçe
gösterilere “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
1 Mart 2016’da, Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için Mudanya yolunu kapatarak eylem yapan Renault
otomotiv fabrikası işçilerine gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 20 işçiyi gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptıkları gerekçesiyle Renault otomotiv
fabrikası işçilerinin evlerine düzenlenen baskınla 22 kişi gözaltına alındı.
10 Mart 2016’da Bursa’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri HDP üyesi Nazlı
Bana, Sevda Kaya, Zeynep Canbolat, Fatma Ada, Cengiz Çelik, Akın Taş adlı 6 kişi ile H.A. (17) adlı
çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Nazlı Bana “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 Mart 2016’da polis ekiplerinin HDP ve DBP’ye yönelik düzenlediği operasyonlar sonucu Bursa’da 7’si
Uludağ Üniversitesi öğrencisi toplam 8 kişi gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, Bursa merkezde 15 Mart günü sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucunda
gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi öğrencileri Fecri Aydemir, Ayten Ermiş, Orhan Oral, Delil
Süvarioğulları, Şahin Eminoğlu, Melek Demirkaya, Barış Kanat, Pervin İğırcık savcılık sorgulamasının
ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 öğrencinin "örgüt propagandası" ve
"toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet" yaptıkları iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.
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17 Mart 2016’da Bursa’nın Yıldırım İlçesi’ne bağlı Şirinevler Mahallesi’nde 15 Mart 2016’da düzenlenen
Newroz kutlamasında konser veren Sarya Müzik Topluluğu üyesi 5 kişiden Kadir Kuş, Yılmaz Tekeş ve
Hamza Atagan “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
21 Mart 2016’da, Bursa'da 18 Mart'ta HDP'lilere dönük gerçekleştirilen polis baskınlarında gözaltına alınan
11 kişi sabah saatlerinde adliyeye götürüldü. Gözaltındaki 12 kişi savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt
üyeliği" ve Sosyal medya üzerinden "Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme HDP il yöneticileri Figen Ovat ve Erhan Polat, HDP Osmangazi İlçe
Eşbaşkanı Emin Arslan, BES Şube Yöneticisi Mehmet Sabri Gül, DBP İl Eşbaşkanı Recep Kuru ve HDP
üyesi Mehmet Baki Özmen hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer kişiler ise serbest bırakıldı.
8 Nisan 2016’da, Bursa'da 7 Nisan günü yapılan ev baskınlarda gözaltına alınan aralarında HDP üye ve
yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi Bursa Emniyeti'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Cihat Güler ve Yunus Seziş
adlı yurttaşlar "örgüt üyeliği" suçlamasıyla nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
2 Mayıs 2016’da Bursa’da Terörle Mücadele Şubesi düzenlediği operasyonla HDP İl Örgütü yöneticisi
Rıdvan Okçu’nun da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.
4 Mayıs 2016’da Bursa’da Terörle Mücadele Şubesi’nin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 5
kişiden Merve Tekin ve Murat Soysal, Ulu Cami önünde TAK tarafından düzenlenen intihar eylemiyle
ilgileri olduğu iddiasıyla “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.
27 Nisan 2016’da Bursa’da Ulucami önünde intihar eylemi düzenlendi. 25 yaşlarındaki kadın eylemcinin
üzerindeki bombayı patlatması sonucu saldırgan ölürken, 23 kişi de yaralandı. Saldırının ardından
başlatılan operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
9 Ağustos 2016’da Bursa’da yaşayan ve yapılan operasyonla gözaltına alınan U.K. adlı kişi sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
7 Eylül 2016’da Bursa’da yaşayan Fikret Yorgun adlı kişi sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016’da Bursa’da ev baskınları düzenleyen polis ekipleri sosyal medya mesajlarını gerekçe
göstererek HDP üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı.
9 Ekim 2016’da, Ankara katliamında yaşamını yitirenleri birinci yılında anmak üzere Bursa Demokrasi
Güçleri'nin çağrısıyla Bursa Setbaşı'nda bir araya gelen ve aralarında HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin
Adıyaman'ın da bulunduğu onlarca kişiye, polis saldırdı. Saldırıda 36 kişi, darp edilerek ters kelepçe ile
gözaltına alındı. Saldırı esnasında bazı yurttaşlar ise, vücudunun çeşitli yerinden ağır yaralandı. Gözaltına
alınanlardan isimleri öğrenilenler şu şekilde: Ahmet Keskin, Dilek Gültekin, Şaban Özdemir, Günay Pank,
Nadiye Gürbüz, Beritan Koç, Av. Arzu Sertan, Atakan Erdağı, Öznur Koyuncular Keskin, Deniz Top, Avk.
Umut Beyaz, Zafer Algül, Ahmet Aktaş, Hülya Elçi Ünsal, Aysel Ulaş, Uğur Kurt, Çağatay Taşlı, Halit
Alidağ, Kemal Uşak, Çağatay Burak, Abdülaziz Özgüneş, Mehmet Aydoğan, Ozan (Soyadı öğrenilemedi),
Kenan Ocak, Umut Göl, Koray Aslantaş, Tarık Şenocak, Birol Göçmen, Yasin Yıldız, Gürkan Çelik,
Serbülent Ünsal, Ali Dağ, Murat Koçak, İlker Ermiş.
26 Ekim 2016’da, Bursa'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat
Anlı'nın gözaltına alınması ve belediye binasının işgal edilmesini protesto ettiği sırda gözaltına alınan 10
kişi serbest bırakıldı. Arabayatağı Pazar Meydan'ında polis saldırısında gözaltına alınan, HDP PM üyeleri
Metin Kılıç ve Nadiye Gürbüz, Nadir Kırlılar, Çiçek Çelebioğlu, Nadir Özer, Layık Hanazay, Mehmet Sabri
Gül ve Dilek Dinçer Emniyet ifadelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
7 Kasım 2016’da, Bursa'da HDP ve DBP il ve ilçe yöneticileri, sabaha karşı yapılan ev baskınları sonucu
29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler şu şekilde: HDP Parti Meclisi Üyesi,
Avukat Cahit Kırkazak, İl Yöneticileri Avukat Engin Yalçın, Layık Hanazay, Ceylan Erol, Kasım Yıldırım,
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Yıldırım İlçe Eş Başkanı Mehmet Kocaman, Mudanya İlçe Eşbaşkanı Azra Güllüpınar, parti üyeleri
Hüseyin Armağan, Halit Bozbey, İshak Tekin, Ufuk Köse, Dilber Ak, Abdulhadi Baburhan, Bülent Aslan,
Ercan Gökçe, Nadir Özer, Ramazan Koçtaş, Birol Göçmen, Nadiye Gürbüz, Rıza Çimen, Cüneyt Çıtanak,
Çağlar Erdoğan, Fatime Çağlayan, Mesut Karataş, Mehmet Sabri Gül.
9 Kasım 2016’da, Bursa'da 7 Kasım Pazartesi günü vekillerin tutuklanmasını protesto eden eylemden
sonra gözaltına alınan HDP PM Üyesi Nadiye Gürbüz, gözaltında "İnce arama"ya maruz bırakıldığını,
arama sırasında elle tacize maruz kaldığını söyledi. Gürbüz, yaşadığı tacizi, sağlık raporu için gelen
doktora da anlattı, tutanak altına aldırttı. Gürbüz ile birlikte 29 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar
29 kişiden içinde Nadiye Gürbüz ve ESP İl Başkanı Birol Göçmen’ninde olduğu 15 kişi 10 Kasım 2016’da
tutuklandı.
30 Kasım 2016’da, Bursa'da sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına
alınan Minibüs Şoförü Hüseyin Döken ve İnşaat İşçisi Ramazan Güner, "Terör örgütü propagandası
yapmak” iddiası ile tutuklandı. Yıldırım Mahallesi'nde bulunan evlerine yapılan baskın ile gözaltına
alınarak tutuklanan Döken ile Güner’in, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
1 Aralık 2016’da, Bursa’da 30 Kasım akşamı işi başındayken gözaltına alınan HDP Yıldırım İlçe Yönetim
Kurulu Üyesi ve İnşaat İşçisi İhsan Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada yaptığı
paylaşımlar nedeniyle “Propaganda yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ile tutuklanan Şeker,
Bursa H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
10 Aralık 2016’da 9 Aralık gece saatlerinde Bursa'da kaldığı bir otelde gözaltına alınan yazar Seray
Şahiner, Uluyol Adliyesi'nde savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.
30 Aralık 2016’da, Bursa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yıldırım İlçe Örgütü, Yenişehir ilçe örgütü,
Cumali Kızık Mahalle Temsilciği ve Emek Mahalle Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan baskın da
"Mutlaka kazanacağız", "İrademe dokunma","Vekilim irademdir" stickerleri "suç" unsuru görüldü. Van 2.
Sulh Ceza Hakimliği'nin ilgili stickerler hakkında toplatılma kararına istinaden toplatılırken, yine HDK'ye
ilişkin bütün dokümanlar hiç bir gerekçe gösterilmeden toplatıldığı öğrenildi. Yapılan aramalar sırasında
Yenişehir ilçe Örgütü Eş Başkanı Rahmi Dağyar gözaltına alındığı belirtildi.
Çanakkale
8 Ocak 2016’da 18 Mart Üniversitesi (Çanakkale) öğrencisi Tayfur Yaşlı’nın Cizre’de düzenlenen
operasyonda öldürülmesini protesto etmek için Çanakkale’de yürüyüş düzenleyen öğrencilere müdahale
eden polis ekipleri 23 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
27 Mayıs 2016’da Çanakkale’de evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 öğrenciden 3’ü
çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
17 Aralık 2016’da, Çanakkale’de de akşam saatlerinde 4-5 kişilik bir grup, HDP Çanakkale İl binasına
saldırdı. Parti binasının camlarına taş atmaya başlayan grubu gören HDP’liler ise saldırganları
engellemeye çalıştı. Bu sırada olaya polis müdahale etti. Birkaç gündür polis ekiplerinin nöbet tuttuğu HDP
il binası önünde meydana gelen olayda 2 HDP’linin gözaltına alındığı, sağlık kontrolünde geçirildikten
sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi.
HDP il binasının ise camları ve tabelasının atılan taşlarla kırıldığı görüldü.
Çankırı
Çorum
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Denizli
15 Mart 2016’da, Denizli'nin Gümüşler, Esentepe ve Yeşilyurt mahallerinde sabah erken saatlerde çok
sayıda adrese TEM Şube polisleri tarafından eşzamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskınlarda polis
evlerin altını üstüne getirirken, 17 kişi "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınan 11 kişinin isimleri ise şöyle: Sait Öner,
Hasan Öner, Ahmet Kaya, Halil Kaya, Vedat Basut, Hasan Engin, Ferhat Orak, Dilan Demir, Mahsun
Yıldız, Özgür Aksu, Rahmi Orak.
18 Mart 2016’da Denizli’de daha önce gözaltına alınan 17 kişiden Hasan Öner, Vedat Barut, Soner
Taşkıran, Muhammed Ergül, Murat Opçin, Yunus Ergül, Ahmet Kaya, Serhat Çark, Dilan Demir, Rahmi
Orak adlı 10 kişi tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Denizli'de sabah erken saatlerde çok sayıda adrese TEM Şube ve özel harekat
polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Denizli il binasına da giren polislerin, yapılan aramada binada bulunan pankart, afiş, bilgisayar ve Özgür
Gündem gazetelerine el koyduğu öğrenilirken, aralarında HDP il eşbaşkanları ve öğrencilerin de
bulunduğu 20'den fazla kişi gözaltına alındığı öğrenildi.
13 Mayıs 2016’da Denizli’de HDP İl Örgütü binasına operasyon düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına
aldığı 19 kişiden Mehmet Yalçın, Yunus Kısa, Ümit Ertaş ve Feher Tarım adlı 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi
oldukları ve propagandası yaptıkları” iddialarıyla tutuklandı.
15 Haziran 2016’da, Isparta'da sabah saatlerinde özel hareket polislerinin de katılımıyla birçok eve eş
zamanlı baskın düzenlendi. Ağırlıkta öğrencilerin kaldığı evlere yapılan baskınlarda 45 kişi gözaltına
alındı. HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu göz altıların, sağlık kontrollerinin ardından Isparta
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları
paylaşımların gerekçe gösterilerek alındığı öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen Yasin Durmaz, Ramazan Arslan, Mehmet Gümüş, Fehmi Kartal, Recep Atlı,
Onur Zerentürk, Dilara Demir ve Dilek Kısacak tutuklandı.
Diyarbakır
1 Ocak 2016’da, Diyarbakır Silvan ilçesinde, 30 Aralık 2015 tarihinde polis tarafından düzenlenen ev
baskınında gözaltına alınan İbrahim Fidan isimli yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
3 Ocak 2016’da, Diyarbakır Sur ilçesinde, Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağını protesto etmek
amacıyla, 31 Aralık 2015 tarihinde ilçeye yürümek isteyen HDP, DTK, KJA, HDK üylerinin de aralarında
bulunan gruba polis, gaz bombaları ve tazyikli ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 24 yurttaş
gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden Metin Şahin
isimli yurttaş tutuklandı.
5 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yasağın
uygulanmadığının iddia edildiği İskenderpaşa Mahallesi’ne operasyon düzenleyen özel harekât timleri,
ablukaya karşı destek eylemi yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.
5 Ocak 2016’da Diyarbakır’da baskın düzenledikleri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında arama
yapan özel harekât timleri, DBP Parti Meclisi üyesi Zeynep Altunkaynak ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencisi Şakir Karataş’ı gözaltına aldı. Binayı ablukaya alan polis ekipleri, bina önünde toplanan ve
gözaltıları protesto eden grubu dağıtmak için havaya ateş açarak kalabalığı tehdit etti.
8 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı olmayan Lalebey Mahallesi'nde, özel
harekât timleri tarafından düzenlenen ev baskınında Yunus Garlı, Kerem Garlı ve ismi öğrenilemeyen bir
yurttaş gözaltına alındı.
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8 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, gözaltına alınıp ardından tutuklanan M.Y (28), sağlık
kontrolü için hastaneye götürülene kadar kaba dayağa maruz kaldı. Bununla yetinmeyen özel harekat
polisleri, M.Y'nin makatına silah dipçiği sokarak cinsel işkencede bulundu. Yapılan işkenceler sonucunda
M.Y'nin burnu kırılırken, vücudunda da darptan kaynaklı morluklar oluştu. 27 Ocak 2016’da, edinilen
bilgilere göre, M. Y. adli muayene için Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde gözle
görülür derecede darp izi olmasına rağmen beden muayenesi yapılmadan kontrol edildiği ve verilen
raporda sadece burnunun kırık olduğu belirtildi. Muayeneden sonra Diyarbakır İl Emniyeti TEM Şube
Müdürlüğü'ne götürülen M.Y'nin durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayeneyle birlikte M.Y'nin iç kanama geçirmesi ve hayati
tehlikesinin oluşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. 4 gün yoğun bakım, 9 gün de normal
serviste kalan M.Y, tedavisi bitmeden tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan adli raporda M.Y'nin uğradığı kötü muamele ve
ağır işkence tutanaklara geçirilerek, silahla cinsel işkence yapıldığı tespit edildi. Müvekkili hakkında bilgi
veren Avukat Emel Sayın, şunları belirtti: “M.Y., özel harekat polisleri tarafından darp edilmesi sonucu
vücudunun bir çok yerinde morluklar ve izler oluştu. Normal bir şekilde darp edilmedi. Vücuduna öyle
tekmeler atmışlar ki sırtında ayak izi bile çıkmıştı. Cinsel işkence sırasında müvekkilim bayılıyor ve ondan
sonrasını çok hatırlamıyor. Bu kadar ağır işkence görmesine rağmen yine de müvekkilimi gözaltına
alıyorlar. Onu emniyete götürdüklerinde ise müvekkilim, gördüğü ağır işkenceden dolayı kan kusuyor. Kan
kusması sonucu zaten hastaneye kaldırıyorlar. Şu an yürümekte hala zorluk çekiyor. M.Y hem fiziken hem
de ruhsal anlamda çok kötü uygulamalara maruz bırakıldı. Gördüğü işkenceden dolayı psikolojik ilaçlar da
kullanmaya başladı.”
8 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Van’ın Başkale ilçesinden gözaltına alınan ve Silvan'a getirilen 17
yaşındaki D.B. isimli çocuk, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.
11 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Mehmet Emin Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum
Fatih Yıldız, 24.12.2015 tarihinde okuldan (Silvan Lisesi) çıkarken okulunda bilinmeyen bir madde eline
alıp eve doğru gelirken polisleri görünce elindekini yere atmış. Poliste onu yakalayıp bu sana aittir diyerek
gözaltına alınmıştır. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece yargılanıp cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda E
Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum henüz çocuk ve eline aldığı cismin ne olduğunu dahi
bilememektedir. Oğlum herhangi bir eylemden dolayı alınmış değildir. Oğlum suçsuzdur. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Ocak 2016’da Diyarbakır’da Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi çalışanı ve SES üyesi İbrahim
Açıkgöz, polisler tarafından hastaneye yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da, Diyarbakır Silvan ilçesinde, Vedat Binen isimli yurttaş, ifade vermek için çağırıldığı İlçe
Emniyet Müdürlüğü’nde yargılandığı eski bir davadan kesinleşmiş 22 ay cezası olduğu belirtilerek gözaltı
alındı. Tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Binen, kararın yüzüne okunmasının ardından
tutuklandı.
12 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi öğrencileri, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu önünde basın açıklaması düzenleyen öğrencilere müdahalede bulunan polis, Nergiz Özen
ve Vedat Özen isimli öğrenciler gözaltına aldı.
14 Ocak 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Müjdat Yıldız
(30), Şaban Yeğin (45) ve Sabri Araz (55) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 15 Ocak günü, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bismil Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişiden Müjdat Yıldız ve Şaban Yeğin
"örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
16 Ocak 2016’da Diyarbakır’da polis ekipleri Dicle Haber Ajansı muhabiri Yasin Kobulan’ı “hakkında
arama kararı olduğu” iddiasıyla gözaltına aldı.
16 Ocak 2016’da Diyarbakır’da özel harekât polisleri tarafından Silvan-Bismil yolunda araçları
durdurularak gözaltına alınan H.İ. (16), Yusuf Öztürk ve Engin Gökhan “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
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17 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında meydana gelen hak ihlallerini protesto etmek amacıyla, Ofis semtinde bulanan AZC Plaza
önünde biraraya gelerek Sur ilçesine yürümek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 20’yi aşkın yurttaş gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, eylem yapan gruba müdahalede bulunan polis, 3'ü çocuk
4 kişiyi gözaltına aldı. 20 Ocak günü, emniyette tamamlana işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
Ş.K.(16), M.Ş.O.(16), M.C.E.(16) ve Anıl Karabulut (18), "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
21 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet
Mehdi Biçimli, Mehmet Göktaş ve Yasin Taşkıran isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Jandarma
Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Biçimli ve
Taşkıran "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
22 Ocak 2016’da, Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında, Yenişehir
Belediye Meclis üyeleri Türkan Uzan Avşin, Mehmet Ergün ve belediye çalışanı Baki Öndeş’in de
aralarından bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 17 Ocak 2016’da, DBP Yenişehir İlçe Örgütü tarafından
yapılan özyönetim açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
haklarından soruşturma başladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişi, 25 Ocak 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 kişiden Hikmet Aralan ve Türkan Uzan
Avşin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
23 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Kader Saklı ve Abudurrahman Kaynar isimli yurttaşlar, otogarda
bulundukları sırada "makul şüphe" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. 28 Ocak 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saklı ve Kaynar, "örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklandı.
24 Ocak 2016’da Diyarbakır Bismil’de gözaltına alınan 3 kişiden Mehmet Mehdi Biçimli ve Yasin Taşkıran
aynı gün çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
26 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, Ofis semtinde bulunan DBP İlçe binası baskın
düzenleyen polis, binada bulunan temizlik işçisi Emine isimli bir kadını gözaltına aldı.
28 Ocak 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Fedli Tunçer
ve Adnan Bulut B. isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
28 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, bulunan İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Eşit
Özgür Yurttaş Derneği'ne özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Dermekte bulunan ve kısa
süreli gözaltına alınan Sendika.Org muhabiri Murat Bay ve yanında bulunan Portekizli Fotoğrafçı, bir süre
sonra serbest bırakıldı.
29 Ocak 2016’da Diyarbakır’da 25 Aralık 2015 akşamı bir polis aracından açılan ateş sonucu ağır
yaralanan Sidar Ekinci tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Sidar Ekinci, kuzeni Uğur Altan ile yolda yürürken yanlarına yaklaşan polis aracından ateş açılması
sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Uğur Altan ise gözaltına alınmıştı.
30 Ocak 2016’da Sosyalist Kadın Meclisleri’nin düzenlenecek olan 3. Kongresi için Diyarbakır’da 10 Ocak
2016’da bildiri dağıtan Şahin Sel özel harekât timleri tarafından gözaltına alındı.
1 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Silvan Mücadele
Gazetesi Sahibi Ferhat Parlak'ın evine polis tarafından baskın gerçekleştirildi. Baskında Parlak evde
bulunmazken, Parlak’ın eşi, 2 yaşındaki çocuğu ve kardeşi Serhat Parlak gözaltına alındı.
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3 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Malatya’da gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik
şartı ile bırakılan İnönü Üniversitesi öğrencisi Mazlum Demirtaş, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne imza
atmaya gittiği sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demirtaş, "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar sonucu Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde
Beritan Nergiz’i gözaltına aldı.
4 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, bir cafede oturan Leyla Nergiz (22) ve Mazlum Özer (22)
isimli gençler gözaltına alındı. 5 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 2 kişiden Nergiz, "örgütsel faaliyette bulunma" suçlamasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Şeyhmus
Kartal, Hanefi Kama, Veysi Başaran, İzettin Erdem ve Abdurrahman Başbuğa isimli yurttaşlar, haklarında
ihbar olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
6 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, Huzurevleri Mahallesi'nde polis tarafından
durdurulan ve GBT kontrolü ve üst araması yapılan Maria Vittoria, Lisa Uhlenbrock, Rıdvan Kılıç, Emre
Doğan, Zeynep Akar, Hanifi Alakuş, Vedat Elez ve Yılmaz Canbeyli isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
7 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, polisler tarafından aracı durdurulan DBP Parti Meclisi Üyesi Celalettin
Güngen ve yanında bulunan Sedat Ödümlü ile Emin Güngen isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
8 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Şeyh Sait Meydanı (Dağkapı Meydanı) civarında haber takibi yapan
Rus gazeteci Dimitry Vinagradov polisler tarafından gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Belediye Kültür Müdürü Mürsel Bahtiyar, evinde
düzenlenen baskın sonucu Diyarbakır TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine, bağlı Yeniyol mevkiinde KJA üyeleri Fatma Gül,
Şahcan Tüner, Muazzez Canpolat ve DBP üyesi Hatip Bayram gözaltına alındı. 12 Şubat 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Gül, Tüner ve Canpolat
serbest bırakılırken, Bayram "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
10 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, 5 Nisan Mahallesi Seymenler Caddesi'nde yol
kenarında oturan 3 çocuk, belirlenemeyen bir nedenle Akrep ve Ford Ranger tipi zırhlı araçlara bindirilerek
polis tarafından gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Tarık Ekmen isimli yurttaş, polis tarafından evine
düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.
11 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Rosangela
Miccoli, Licia Fucina isimli İtalyan gazeteciler, polis arama noktasında uzun süre bekletildikten sonra darp
edilerek gözaltına alındı.
11 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Muradiye Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Tursun isimli
yurttaş, polis tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.
11 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine 3 Ocak günü
isabet eden top mermisi sonucu yaşamını yitiren Melek Alpaydın (38) isimli kadının ölümüne ilişkin
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Alpaydın'ın
ölümüne sebep olan top mermisini olay yerinden aldığı iddiasıyla Metin Eliçin isimli yurttaş, ifade vermek
için gittiği Diyarbakır TEM Şubesi'nde gözaltına alındı. 5 yıldır Sur Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak
çalışan Eliçin, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüte üye olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
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12 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Mahsun
Akaslan (19) isimli genç, gözaltına alındı.
12 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Mehmet Raşit Uyanık, Veysi Gülüp, İsmail Oşrak ve
Recep Bens isimli yurttaşlar, çarşı merkezinde özel hareket polisleri tarafından durdurularak gözaltına
alındı.
14 Şubat 2016 sabahı Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’ne bağlı Kaynartepe Mahallesi’nde operasyon
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde
Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlara polis, tazyikli
su ve gaz bombalarıyla ile müdahalede bulundu. A. A. (17) ve O. S. (16) isimli çocuklar ile ve Ebubekir
Sürer isimli yurttaş gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Kaynartepe Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen
ev baskınlarında Kaynartepe Halk Meclisi Eşbaşkanı Hatice Aslan ile isimleri öğrenilemeyen 8 yurttaş
gözaltına alındı. 9 kişi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest
bırakıldı.
16 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Şırnak’ın Cizre ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma
yasağının 08 Şubat 2016’da, protesto edildiği ilçede, güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu 3
kurşunla yaralanan Muhammet Turunç (19) isimli yurttaş, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin
tamamlanması ardından polis tarafından gözaltın alındı. Ambulansla adliyeye getirilen Turunç, "Örgüt
üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
18 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, Şahin Birkan ve Osman Aktay isimli yurttaşların içerisinde
bulunduğu araç, jandarma tarafından durduruldu. 2 kişi, gözaltına alınarak Dicle Jandarma Komando
Taburu'na götürüldü. 22 Şubat 2016’da, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2
kişiden Birkan "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
19 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçede
mahsur kalan DİHA Muhabiri Mazlum Dolan, Hüsamettin Ateş, Sinem Ateş, Fatma Ateş, Fahrettin Ateş ve
Ekrem Karatay isimli yurttaşlar, mahsur kaldıkları evden çıktıktan sonra, polis tarafından gözaltına alındı.
23 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi,
"örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
22 Şubat 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ümit Şahin, Ensari Sayın, Muhammed Gül isimli
yurttaşlar polis tarafından gözaltına alındı. 24 Şubat 2016’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
23 Şubat 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında polis ekipleri
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Şeyhmus Doku’yu gözaltına aldı.
23 Şubat 2016’da, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi, Şeyh Şamil Mahallesi'nde 'Silahlı kişiler olduğu'
gerekçesiyle mahalleyi abluka altına alan polisler, yoldan gelip geçen yurttaşları durdurup, üst araması ve
GBT kontrolü yaptı. Kontroller sırasında, Mehmet Mansur Adıyamanlı ve Ömer Doğrudemir isimli
yurttaşlar gözaltına alındı.
24 Şubat 2016’da Diyarbakır’daki operasyonda gözaltına alınan Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Muhammed Yusuf Keskin not defterinde bulunan yazı ve telefon numaraları gerekçe
gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin gözlemlerde
bulunan İngiltere Parlamentosu üyesi Natalie McGray, cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı ve o esnada
polisleri çektiği gerekçesiyle, polisler tarafından gözaltına alındı. 1,5 saat boyunca Balıkçılarbaşı'nda
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bulunan seyyar karakolda alıkonulan İskoç asıllı parlamenter, daha sonra serbest bırakıldı. McGArry'nin
götürüldüğü karakolda gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine polislerce kendisine bağırıldığı ve
tartaklandığı belirtildi.
25 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Eğitim Sen üyesi Barış Çiçek isimli bir öğretmen kullandığı bir araç ile
seyir halindeyken polislerce durdurularak gözaltına alındı.
25 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Azadîya Welat Gazetesi çalışanı Yılmaz Akkuş, Merkez Bağlar
ilçesinde bulunan 10 Nisan Polis Karakolu önünden geçtiği sırada polisler tarafından durdurularak
gözaltına alındı.
27 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, protesto gösterisi sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu
yaşamını Abdullah Yılmaz'ın cenazesinin götürüldüğü hastaneye giden polis, Yılmaz aile üyeleri Şahin,
Saddam, Ferit ve Şirin Yılmaz'ı tartaklayarak gözaltına aldı.
1 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, DBP Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Fatma Perişan, HDP Kayapınar İlçe
Örgütü Yöneticisi Birsen Ölmez ile Meral Çepik ve Fesih Ateş isimli parti üyeleri, Sur yürüyüşü için bildiri
dağıtımı yaptıkları sırada polis tarafından durdurularak gözaltına alındı. Aynı sebepten ötürü Bağlar
ilçesinde, Bağlar Halk Meclisi üyesi Rırat Turfan ve DBP Bağlar İl Yöneticisi Sinan Ekinci gözaltına alındı.
1 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, bir davaya dair ifade vermesi istenen ve muhtar aracılığıyla
emniyete çağrılan DBP üyesi Ferhat Özyoldaş, gözaltına alındı.
2 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağı ve yasak
sırasında ilçede mahsur kalan yurttaşların güvenli bir şekilde tahliyesini talep etmek amacıyla, HDP, DBP,
KJA, DTK ve HDK tarafından yürüyüş çağrısı yapıldı. Saat 16.00’dan itibaren kentte bulunan 13 merkezi
noktadan ilçeye giriş yapmak üzere yürüyüşe geçen binlerce yurttaşa polis, tazyikli su ve gaz bombaları
müdahalede bulundu. Müdahaleler sırasında 34 yurttaş gözaltına alındı. 6 Mart 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 kişiden Ömer Aktay ve Haşim Tosun isimli
yurttaşlar tutuklandı.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ayhan Durağı civarında yaşları
15-17 arasında değişen 5 çocuk, polis tarafından durduruldu. Çocuklar, yapılan üst aramasının ardından
gözaltına alındı.
6 Mart 2016’ya Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Mahsur kalanların çıkarılması çalışmaları kapsamında kadar
toplam 43 kişinin çıkarıldığı ve bunlardan Mehmet Salih Pasin, Mehmet Çoreşoğlu, Seniha Sürer, İhsan
Karatay, Mesut Aygül, Mehmet Şah Pervane ve İhsan Biter adlı 7’sinin “anayasal düzeni bozma” ile
“devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” iddiasıyla tutuklandığı açıklandı.
3 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Merkez Sur ilçesinde aralarında 4
yaralının olduğu 12 ve 33 kişiden oluşan iki grup halinde, 19’u çocuk 45 kişi ilçeden çıkarıldı. Yaralılardan
Yunus Süslü isimli yurttaş yaşamını yitirirken, 19’u çocuk 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan
sivillerden isimleri öğrenilenler şöyle: Mehmet Salih Pasin, Seda Arslan, Elif Su Arslan (4 aylık bebek),
Mehmet Çoreşoğlu, Seniha Sürer, İhsan Karatay, Mesut Aygül, Fatma Kaya, Mehmet Şah Pervane, İhsan
Biter, Bahattin Erkaplan, Hülya Erkaplan (hamile), M. Can Arslan, Aynur Arslan (35) ve çocukları Gülistan
(10), Rojda (7), Muaz (6), Özgür (4), DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye Tosun ve
çocukları Şevin (9) ile Beritan (2), Cengiz Abiş, eşi Emine ve çocuğu Talat (7). 07 Mart 2016 tarihinde,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından 11’i çocuk 22 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılığa
çıkartılan 11 çocuktan 10'u (R.A., M.S.K., R.H., S.K., Ö.S., A.A., F.B., M.F.D., Ş.A. ve Y.İ.B) serbest
bırakılırken, akli dengesi yerinde olmayan ve bu yönde sağlık raporu bulunan M.Ç. adlı çocuk ise "örgüt
üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Diğer 11 yurttaştan 8’i ise, "Anayasal düzeni bozma" ile "Devletin birliğini ve
bütünlüğünü bozma" iddiasıyla Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 8 kişi, aynı
gerekçelerle tutuklandı. Nöbetçi Mahkeme'nin tutuklama kararı verdiği yurttaşların isimleri şöyle: M. Can
Alpaydıncı, DBP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Reyhan Kavak, Remziye Tosun ve kızı Beritan (2), Cengiz Abiş ve
eşi Emine, Bedri Oğuz, Ümit Özkan, Deniz Ataş.
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4 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Ayhan Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum
Muhammed Furkan Dağ, 90 gündür Sur içindeydi. 03.03.2016’da, saat akşam 17.00 civarında çocuğumun
dışarıya tahliye edilen grubun içerisinde olduğunu duydum. Oğlum 2 gündür Diyarbakır Çocuk Şubede
tutulmaktadır. Çocuğum 12 yaşında ve ilkokul öğrencisidir. Çocuğum sokağa çıkma yasağı konulmadan
önce okul arkadaşlarıyla Sur’a dolaşmaya gitmişlerdi. Arkadaşlarıyla Sur’dayken yasak ilan edildi. Oğlum
suçsuz yere 2 gündür hala çocuk şubede tutuluyor. Serbest bırakılmasını istiyorum. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
7 Mart 2016’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan eşi Herdem Tatlısoy ile yaptığı haftalık olağan
görüşün ardından gözaltına alınan Aziz Tatlısoy “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla aynı gün
tutuklandı.
7 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Abdulkerim Eray (42), Murat Burakmak (18), Ömer Müjde
(22), Fadıl Cesur (20), Mahfuz Budak(23) ve Volkan Ataş (32) isimli yurttaşlar ilçenin farklı noktalarında
gözaltına alındı. İsimleri öğrenilemeyen amca-yeğen 2 kişi ise hayvanlarını otlattıkları sırada gözaltına
alındı. Yurttaşlar, emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
7 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ablası Leyla Uyanık'ın
görüşüne giden 17 yaşındaki Esra Uyanık gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Uyanık
cezaevindeki askerler tarafından çağırılan TEM Şube polislerine teslim edildi.
8 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan 07 FHY 29
plakalı siyah bir araç özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan 5 yurttaş indirildikten
sonra, darp edilerek gözaltına alındı.
10 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Mevlana Halit Mahallesi'nin 415 Sokağı'nda bir
kadın ve yanında bulunan 8-10 yaşlarındaki çocuğu polisler tarafından gözaltına alındı. Çevredeki
yurttaşların verdiği bilgiye göre, cezaevine görüşe gitmek üzere Diyar TUHAD-DER binasına giderken
kadın ve yanındaki çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Zorla Akrep tipi zırhlı araca bindirilen kadın ve
çocuğunun kimlik bilgileri ve nereye götürüldükleri öğrenilemedi.
10 Mart 2016’da, Sur'da yaralıları ambulanslara ulaştırmak için 2 gün önce dışarı çıkan 1'i çocuk olmak
üzere 13 sivil yurttaşın gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyeti'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan
yurttaşların, gözaltına alınma saatinin emniyet kayıtlarına yaklaşık 18 saat sonra girildiği belirtilirken,
Sur'dan çıkan sivillerin özel harekat polisleri tarafından darp edildiği ortaya çıktı. 4 yaşındaki R.Ö. adlı
çocuğun emniyetteki işlemlerinin ardından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK)
gönderildiği belirtildi. Gözaltına alınan sivillerin isimleri şöyle: Osman Paslı (60), Mehmet Yakoğlu (26),
Mehmet Şirin Kaya (19), Sedat Nurioğlu (21), Mahsun Saruhan (20), Ahmet Karatay (30), Ferit Özbek
(36), Yunus Özak (28), Baran Aslan (18), Ferhat Yurttepe (16), Aynur Öztürk (39), Ömer Atalay (27).
12 Mart 2016’da Diyarbakır Sur’dan çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan 13 kişiden Mehmet Yakoğlu (26),
Sedat Nurioğlu (21), Ferhat Yurttepe (16) Mahsun Saruhan (20), Yunus Özak (28), Ferit Özbek (36),
Ahmet Karatay (30), Baran Aslan (18), Ömer Atalay (27) adlı 9’u daha “yasadışı örgüt üyesi olma”,
“anayasal düzeni bozma” ile “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” iddiasıyla tutuklandı. Böylece
Sur’dan çıkarıldıktan sonra tutuklananların sayısı 30’a yükseldi.
13 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, Gazi Caddesi, Cevatpaşa Mahallesi ve Dabanoğlu
Mahallesi'nin Marangoz, Miras, Süleyman Nazif ve Varol sokaklarında "yasak" kaldırıldı. Yasağın
kaldırılmasının ardından haber takibi için Sur'a gelen Azadiya Welat gazetesi muhabiri Ferit Dere,
Urfakapı'da yapılan GBT kontrolünün ardından gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde yapılan baskında kardeşinin evinde misafir olarak
bulunan Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin HDP’li İlçe Örgütü Eş Başkanı Selim Yıldırım ve oğlu Medeni Yıldırım
gözaltına alındı.
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17 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Newroz kutlamasında yaptığı konuşmanın ardından
yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan yurttaşlar Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar Sağlık Ocağı Sakarya Caddesi'nde yoldan geçerken alınan Aziz
Pıçak, (29), Ömer Gültekin (26), Ümit (27) islimli gençler, özel harekat polisleri tarafından durdurulduktan
sonra darp edildi. Kafaları duvara vurulan 3 kişinin ardından gözaltına alındı. Zırhlı araçlara bindirilen 3
kişinin nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kutlanan Newroz sonrası polisin saldırısı sonucu
Mumahmet Çicek (14) ve Ahmet Çapkın (16) adlı çocuklar ile Özgür Demir'in (23) gözaltına alındığını
öğrenildi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 3 kişinin, hastanedeki işlemlerin ardından İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
17 Mart 2016’da, Diyarbakır Bağlar ilçesi Batıkent Kavşağı'nda Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi Gülşen
Dehşet, DBP PM üyesi Ercan Sezgin ve Tuncay Ok darp edilerek gözaltına alındı. 3 Kürt siyasetçinin
yolda yürürken onları takip eden Ford Ranger tipi araçtan inen polisler tarafından darp edilerek gözaltına
alındı. Bu esnada aracıyla geçen HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ve DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı
Ali Şimşek, duruma tepki gösterdi. Tepkilere rağmen gözaltına alınan 3 Kürt siyasetçi Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Fatma Gezer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur
Gezer, %50 engelli olup, dikkat dağınıklığı bulunan, ancak özel eğitim merkezine gidebilen biriydi.
15.03.2016 günü Kaynartepe mahallesinden, özel harekât polisleri tarafından gözaltına alındı. Şuan TEM
Şubededir. Oğlumun orada olduğunu öğrenmek için gittim. Gözaltında olduğunu söylediler. Oğlum ile
görüştüm, kendisine avukat gönderildiğini, ifadesinin alındığını söyledi. Ama durumu hakkında çok net
bilgi sahibi değilim. Oğlumun sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
17 Mart 2016’da, Van’ın Erçiş ilçesinde, gerçekleşmesi planlanan Newroz kutlamasına katılmak amacıyla
hazırlanan binlerce kişi, Sahil yolunda belirlenen miting alanına geldi. Kadın ve gençlerin üzerinde
bulanan başörtüsü ve puşilere, sarı-kırmızı-yeşil renkler barındırdığı için polis tarafından el konuldu.
Kutlamanın yapıldığı sırada polis, alanda bulanan binlerce kişiye plastik mermi, gaz bombaları ve tazyikli
su ile müdahalede etti.
18 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gece saatlerinde Akpınar ve Sanayi mahallelerinde özel
harekât polisleri tarafından yapılan ev baskınlarında DBP İlçe Yöneticisi H. Salih Yıldız ve Nusret Göktaş
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen Yıldız ve Göktaş, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldüğü öğrenildi.
18 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aracının önü kesilerek gözaltına alınan ve 17 Eylül 2015'te
çıkarıldığı mahkemece "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanan DBP yöneticisi Muzaffer Tunç, 11 Mart 2016'ta
mahkemenin ara kararıyla serbest bırakılmıştı. 1 haftadır serbest bırakılan Tunç, ilçeye bağlı
Dêrikadêrûnê (Akçeltik) köyünde bulunan evine yapılan baskınla yeniden gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Newroz kutlamaları için DBP ilçe binası önünde bir araya
gelen halk, kutlamanın yapılacağı Newroz alanına yürümek istedi. Aralarında HDP milletvekilleri Feleknas
Uca ve Nimettulah Erdoğmuş'un da bulunduğu yüzlerce kişiye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile
saldırdı. Saldırılar sırasında DİHA muhabiri Yılmaz Erkek ve Belediye Eşbaşkanı Resul Sarı'nın da
aralarında bulunduğu 13 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi emniyette ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
18 Mart 2016’da, Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişinin
katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
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18 Mart 2016 Muş ilinde, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen Muş Demokratik
Öğrenci Derneği (MED-DER) üyesi öğrenciler, Merkez Kampüs'te bulunan kütüphane önünde bir araya
gelerek kutlama için hazırlık yapmaya başladı. Ablukaya altına alınan öğrenciler, özel güvenlik
görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı.
19 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Et Balık Kurumu Caddesi'nde yürüyen 1'i
kadın 3 kişinin önünü polisin kestiği öğrenildi. Çevrede bulunan yurttaşlardan edinilen bilgilere göre,
kaldırımda yürüyen 3 kişiyi polis durdurduktan sonra yüzükoyun yere yatırdı. Bu esnada polis yüz üstü
yerde yatan kadının ayağına ateş etti. Ayağından vurulan kadına polis sürekli bağırdı ve hakaretler
savurdu. Sık sık ismi sorulan kadının, "Rukiye" dediği belirtildi.
19 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde de Newroz kutlamasına katılan Mehmet Karaoğlan adlı
yurttaş, "Bizi çekiyorsun" diyen polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Karaoğlan,
Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
19 Mart 2016’da, Diyarbakır'da, Mehmet Tahir Kozat (18), "Bize bakarken tedirgindin" gerekçesiyle polis
tarafından gözaltına alındı. Açıköğretim sınavına girdikten İstasyon Meydanı civarında caddede yürürken
polis tarafından durdurulan ve kimlik kontrolü yapılan Kozat, polis tarafından "Bize bakarken tedirgindin"
gerekçesiyle gözaltına alındı
19 Mart 2016’da, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, binlerce kişinin katılımıyla yapılan Newroz kutlaması
ardından çarşı merkezinde yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kitleye polisler, tazyikli ve gaz bombaları ile
müdahalede bulundu.
19 Mart 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına polis, tazyikli su ve biber
gazıyla müdahale bulundu.
20 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bugün kutlanacak Newroz'u programını takip etmek amacıyla
ilçeye gelen ve isimleri öğrenilemeyen 3 yabancı gazeteci, çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına
alındı.
20 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 Mart'ta gözaltına alınan Ferman Elma (26), Gülay Elma
(20) ve İlhan Başaran savcılığa çıkarıldı. İfadeleri alınan Elma ve Başaran "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı. Öte yandan "kesinleşmiş cezası" olduğu belirtilen Hasan Başaran ise bugün gözaltına
alındıktan sonra "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Her 3 yurttaş da Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
20 Mart 2016’da, Batman ilinde, Yeni Otogar civarında gerçekleştirilmesi planlanan Newroz kutlamasının,
Batman Valiliği tarafından yasaklanması ve kutlama alanının polis tarafından abluka altına alınması
üzerine, Bağlar Mahallesi Koçerler Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi, burada ateş yakarak kutlamalara
başladı. Newroz ateşinin yakılmasıyla birlikte polis ve özel harekât timleri, gaz bombaları ve tazyikli su ile
kitleye müdahalede bulundu.
21 Mart 2016’da, Diyarbakır'da sonuna yaklaşılan Newroz kutlamaları devam ederken alandan ayrılmak
isteyen bir grup genç, Newroz Parkı girişinde polislerce durduruldu. Kutlamalar sırasında PKK bayrakları
ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtıkları gerekçesiyle durdurulan 10'a yakın genç, gözaltına
alınarak polis otobüsüne bindirilerek gözaltına alındı.
21 Mart 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, "kesinleşmiş cezası" olduğu gerekçesiyle Hasan Başaran
isimli yurttaş gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Başaran, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
21 Mart 2016’da, Hakkâri ilinde, kent merkezine bağlı mahallelerde bir araya gelerek Newroz
kutlamasında bulunmak isteyen yüzlerce kişiye polis, valiliğin yasaklama gerekçesiyle tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulundu.
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21 Mart 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Mehmet Sincar Parkı etrafında Newroz kutlaması
gerçekleştirmek isteyen yüzlerce kişiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
21 Mart 2016’da, Siirt ilinde, Barış Mahallesi'ndeki gerçekleşen Newroz kutlamasının ardından dağılan
yurttaşlara polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
22 Mart 2016’da Diyarbakır’da Huzurevleri Halk Meclisi’ne baskın düzenleyen özel harekât polisleri Halk
Meclisi Eş Başkanı Muhittin Yıldız’ın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akşam saatlerinde polisler, Diyarbakır-Batman karayolu
bitişiğinde bulunan bir inşaatın önünde oturan Şeyhmus Ayaz'ı "aranması" olduğu gerekçesiyle gözaltına
almak istendi. Polislerle tartışan oğlu Mehmet Ayaz (22) ise kargaşa esnasında polislerce açılan ateş
sonucunda dizinden yaralandı. Yaralanan Ayaz'ı, Bismil Devlet Hastanesi'ne götüren kardeşi Sıdık Ayaz
ve Mustafa Avşar ile Abdullah Fidan isimli kişiler burada polislerce gözaltına alındı.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Halk Meclisi binasına
polisler akşam saatlerinde baskın düzenledi. Polis baskınında Halk Meclisi'nde bulunan 9 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'inin ismi öğrenilirken, 1'inin ismi öğrenilemedi. Gözaltına alınan 8
kişinin ismi şöyle: Halk Meclisi Eşbaşkanı Muhittin Yıldız, Şaban Çiçek, Murat Öğüt, Ümit Kaplan, Eyüp
Ergin, Ömer Gül, Farız Gündüz, Zeki Yalavuz.
23 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Medine İpek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Recep İpek,
yaklaşık 2 yıl önce “örgüte yardım” nedeniyle 1 yıl 1 ay cezaevinde kaldı. Önce Mardin Çocuk
Cezaevinden daha sonra Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kaldı. Yaklaşık 9 ay önce de serbest bırakıldı.
Bugün sabah saat 09.00 civarında oğlum evden çıktı ve gözaltına alındı. Bunu komşularımdan öğrendim.
Biz öğrenince gidip polis okuluna sorduk, bize gözaltında olduğunu söylediler. Ne için gözaltına alındığını
bilmiyoruz. Daha önceki mahkemesi de devam ediyordu. O nedenle mi alındı, başka nedenle mi
bilmiyoruz. Maddi durumum yok avukat tutmak için. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
23 Mart 2016’da, Urfa ilinde, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde öğrenciler tarafından, rektörlük
izniyle gerçekleştirilen Newroz kutlamasına polis, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.
23 Mart 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Sur ilçesinde yaşamını yitiren Dilber Bozkurt'un, yüzlerce
kişi tarafından düzenlenmek istenen cenaze törenine polis, omuzlarında tabut bulunan kitlenin üzerine gaz
bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.
26 Mart 2016’da, Diyarbakır'da Newroz Tertip Komitiesi Başkanı ve DBP İl Eşbaşkanı Hafize İpek, DTK
Başkanlık Divan Üyesi Seydi Fırat, Hüsnü Pervane, Avukat Mahmut Çifçi, Abdulgani Alakan, Ramazan
Kaval, Ayşe Çelikbilek gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 8 kişiden
Newroz Tertip Komitesi Başkanı olan DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hafize İpek, 29 Mart 2016’da
tutuklandı.
28 Mart 2016’da, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne bir arkadaşının görüşü için giden Hasan Elyakut isimli
yurttaş, gözaltına alındı. Elyakut Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
29 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis sabah saatlerinde öğrencilerin okulda olduğu
saatlerde Atatürk Lisesi'ne baskın düzenledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitim Sen üyesi Nihat Kara'yı
gözaltına alan polis ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Kara'nın facebook paylaşımları nedeniyle
gözaltına alındığı öğrenildi.
29 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi'nde ikamet eden
İnönü Üniversitesi Özel Güvenlik Bölümü öğrencisi Kerem Çoban, polislerce evlerine yapılan baskınla
gözaltına alındı. Çoban'ın ifadesi alınmak üzere Ergani'den Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne
götürüldüğü öğrenildi.
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31 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, Birsen Tokay isimli yurttaş, Diyarbakır girişinde gözaltına alındı. Daha
önce hakkında açılan bir davadan kaynaklı ifade vermesi gerektiği iddiasıyla gözaltına alınan Tokay,
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
2 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ifade vermeye giderken gözaltına alınan DİHA ajansı eski
çalışanı ve Silvan Belediyesi Meya Kadın Merkezi çalışanı Narin Çapan "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandı.
3 Nisan 2016’da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü vesilesiyle Diyarbakır'dan Amara'ya doğru
yola çıkan kitleye Siverek'te polisler tarafından engel olundu. Amara'ya gitmek isteyen 47 kişi gözaltına
alındı.
4 Nisan 2016’da, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde Herden Tatlısoy'un görüşüne giden Fatma Aktali
adlı yurttaş, "araması var" gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Aktali'nin
Şehitlik Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
4 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis servisine yönelik bombalı saldırıyla yürütülen soruşturmada,
gözaltına alınan 9 kişiden S.K. ve Z.Ö. hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma",
"Tasarlayarak Öldürme" iddiasıyla Ç.İ. ve V.K. hakkında ise "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 05 Nisan
2016 tarihinde ise, adliyeye sevk edilen A.Ç. ve Ö.G. isimli kişiler 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü
bozma' ve 'Tasarlayarak öldürme' iddiasıyla tutuklandı.
5 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 31 Mart 2016’da özel harekât polislerini taşıyan zırhlı
servis aracına yönelik bombalı saldırıda ölenlerin sayısı, tedavi gören bir polisin daha ölmesiyle 8’e
yükseldi. Öte yandan saldırıyla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve gözaltında işkence gören 9
kişiden 4’ü de 4 Nisan 2016’da tutuklandı.
5 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına
alınırken, ifade vermek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Ergani Belediye Eşbaşkanı Aygün
Taşkın da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan baskında, DBP İlçe Eşbaşkanı Şehmus Doku ve
DBP'li Belediye Meclis üyesi Hasip Demirtekin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Belediye
Eş Başkanı Aygün Taşkın’ın da olduğu 9 kişi 7 Nisan günü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
7 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Uzman Çavuş Said
Çelik’in ölümüyle ilgili 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Yüksel, ifade işlemi bittikten sonra
Bismil Jandarma Komutanlığı’ndan ayrılırken içeriden darp edilerek işkenceye uğrayanların çığlıklarını
duyduğunu belirtti. Gözaltına alınanlardan Ahmet İnanç, Mervan Demir, Ozan Oral, Yusuf Çelebi, Şirin
Kılıç ve Ömer Uygun adlı 6’sı “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak 10 Nisan 2016’da tutuklandı.
10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, KJA binası ve DBP Yerel Yönetimler Bürosu'na polis tarafından
baskın gerçekleştirildi. Ev adreslerine de düzenlenen baskınlarda, DBP ve KJA yöneticilerinin de
aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Çimen Işık, Turan Genç,
Pero Dündar, Olcay Kanlıbaş, Seher Tümer, Yusuf Koyuncu, Orhan Karaca, Serdar Tosun, Ercan
Burakmak, Fırat Alökmen, Zozan Toprak, Fevzi Akdemir, Aziz Mahmut Çınar, Abdullah Cin. 12 Nisan
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü
tutuklandı. Tutuklanan isimlerin şöyle: Demokratik Yerel Yönetimler Birliği Eşbaşkanı Çimen Işık, DBP PM
üyeleri Pero Dündar, Olcay Kanlıbaş ve KJA üyesi Zozan Toprak. 12 Nisan 2016 tarihinde, Mardin'e
götürülen DBP PM üyesi Fırat Alökmen, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği
adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 14 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden Rıdvan Sincar, Turan Genç, DBP PM üyeleri Yusuf
Koyuncu, Abdullah Cin, Serdar Tursun, DBP Yenişehir İlçe Yöneticisi İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha
Burakmak, “örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Fırat Yıldız, Fatma Duman, Orhan Karaca, Aziz Mahmut
Çınar ve Fevzi Akdemir ise "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.
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13 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında
Hamza Tunç (19) isimli bir genç, darp edilerek gözaltına alındı.
14 Nisan 2016’da, Diyarbakır’da 10 Nisan günü evlere yapılan baskınlarda Fatma Duman, Rıdvan Sincar,
Fırat Yıldız, Turan Genç, Yusuf Koyuncu, Abdullah Cin, Serdar Tursun, Orhan Karaca, Aziz Mahmut
Çınar, Fevzi Aydemir, İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha Burakmak gözaltına alındı. Savcılık tarafından
nöbetçi mahkemeye sevk edilen isimlerden "Rıdvan Sincar, Turan Genç, DBP PM üyeleri Yusuf Koyuncu,
Abdullah Cin, Serdar Tursun, DBP Yenişehir İlçe Yöneticisi, İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha Burakmak,
sabaha karşı örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Fırat Yıldız, Fatma Duman, Orhan Karaca, Aziz Mahmut
Çınar ve Fevzi Akdemir ise "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.
14 Nisan 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır il binası, Kayapınar ilçe binası ve
yöneticilerinin evlerine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ali Şimşek
ve Kayapınar ilçe örgütü eş başkanları olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
14 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gençlik Meclisi üyesi
olan Mahmut Çelik ve Önder Almaz, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çelik ve Almaz'ın Hani Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı
saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar gerekçesiyle gözaltına
alındıkları öğrenildi.
14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından,
sabah saatlerinde DBP İl ve Kayapınar İlçe Örgütü binalarına baskın düzenlendi. Baskın yapıldığı haberi
üzerine parti binasına gelen DBP İlçe Örgütü Eşbaşkanları Mustafa Uyguner ve Sevim Adsoy, polislerce
gözaltına alındı. Parti binalarının yanı sıra parti yöneticilerinin de evlerine düzenlenen baskında, DBP İl
Eşbaşkanı Ali Şimşek gözaltına alındı. 17 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Uyguner, Adsoy ve Şimşek, "örgüt üyesi olmak" tutuklandı.
15 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kuşatma altındaki mahallelerinde geçtiğimiz günlerde
gözaltına alınan gencin isminin Hamza Tunç (19) olduğu öğrenildi. Darp edilerek gözaltına alınan Tunç'un
TEM şubede olduğu polislerce aileye haber verildi. Hamza Tunç'un amcası Hadi Tunç gözaltına alınan
kişinin yeğeni olduğunu doğruladı.
17 Nisan 2016’da Diyarbakır’da 14 Nisan 2016’da DBP il binasına, Kayapınar ilçe binasına ve DBP
yöneticilerinin evlerine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan DBP İl Örgütü Eş Başkanı Ali
Şimşek ile DBP Kayapınar İlçe Örgütü eş başkanları Mustafa Uyguner ve Sevim Adsoy tutuklandı.
21 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Belediyesi Meclis üyesi Afif Durğaç'ın
arabası, Diyarbakır Caddesi üzerinde seyir halindeyken polisler tarafından durduruldu. Aracın "Bomba
yüklü" olduğu yönünde ihbar aldıklarını belirten polis, Durğaç'ın yanı sıra araçta bulunan HDP İlçe
Eşbaşkanı Hülya Biçen ile isimleri öğrenilemeyen HDP'li 3 kadın yöneticiyi gözaltına aldı. Araçta yaklaşık
1 saat arama yapılmasının ardından, ihbarın asılsız çıkması üzerine 5 kişi serbest bırakıldı.
22 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
24 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Nurullah Kılıç isimli avukat, emniyet Müdürlüğü
önünde kurulan polis noktasında durduruldu. Aracı aranmak istenen Kılıç, avukatların aranması ve
gözaltına alınmasının savcı gözetiminde yapılması gerektiğini belirterek, karşı çıktı. Bunun üzerine
polisler, darp ettikleri Kılıç'ı, ters kelepçeleyip gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kılıç, ifadesi
dahi alınmadan serbest bırakıldı.
27 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 12
öğretmen ve 2 doktor, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Bismil Jandarma Komutanlığı'na bağlı
askerler tarafından gözaltına alındı. Öğretmen ve doktorların tamamı, alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı.
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29 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eve baskınlarında M.
Selim Çakmak isimli yurttaş gözaltına alındı.
2 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, Eğitim Sen Temsilcisi Mazlum Demir, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada polisler tarafından gözaltına alındı. "Örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla gözaltına alınan Demir, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
4 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Maaz Eliçin, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyordum. Sabaha karşı saat 3.30-4.00 civarı kapımız çalındı.
Uyuyorduk. Kalkıp kapıyı açtım. Yüzü açık ve maskeli 7 kişi içeri girdi. Ahmet nerde dediler. Yatıyor
dedim. Odasına doğru gittiler. Uyandırıp aldılar. Arkadan plastik kelepçe taktılar. Evde bulunan oğlum
Ümit’i de alıp aynı şekilde kelepçelediler. Elbiselerini giymelerini istedim sonradan giydirdik. Alıp
götürdüler. Kapının dış kısmında ve evin önünde bir şey yoktu. Tutanak tuttular ve bize imzalattılar sonra
çekip gittiler. Çocuklarımın hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
4 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri “hakkında Şırnak’ta devam eden bir
soruşturma kapsamında arama kararı olduğu” gerekçesiyle Mehmet Birlik’i gözaltına aldı.
9 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına
alınan 16 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan DBP Eş
Genel Başkanı Kamuran Yüksek “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
16 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yemlihan Adıgüzel, şu beyanlarda
bulundu: “16.05.2016 tarihinde, 21 DR 458 plakalı bir beyaz rencır aracın Refik Akgönül, adlı şahsı
aldıklarını gördüm. Refik adlı arkadaşımız tesislerde esnaftır. Alındığında arabadan inip parasını ve
çantasını bana verdi. Sonra götürdüler. Ben ailesine haber verdim sizi de bilgilendirmek istedim.”
17 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, "güvenlik görevlisi" olarak çalıştığı iş yerine polislerce
düzenlenen baskında Serhat Begün (19) isimli yurttaş gözaltına alındı.
17 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 12 yurttaş, "Örgüt
üyeliği" ve "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alındı. 19 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7’si "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
19 Mayıs 2016’da tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: Ahmet Çetiner, Mevlüt Toprak, Pelda
Arşimet, Remzi Akkaya, Veysi Birol, Özgür Bulut ve Ekrem Yapıcı.
18 Mayıs 2016’da Diyarbakır Kitap Fuarı’nda yazarların afişlerini gerekçe göstererek Aram Yayınevi’nin
standına baskın düzenleyen polis ekipleri, yayınevi çalışanı Emine Özkeskin’i gözaltına aldı.
25 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınında, Mehdi Ezgin isimli yurttaş gözaltına alındı.
25 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 9
yurttaş gözaltına alındı. 29 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerin ardından
adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, KURDÎ-DER Eş Genel Başkanı
Ozan Kılınç ile Şaban Kaskarlı isimli yurttaş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmen
kaldırılması ardından tahrip edilen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin binasında basın açıklaması
düzenlemek isteyen dernek yetkilileri, polis tarafından Valilik kararı gerekçe gösterilerek açıklamaya izin
verilmeyeceğini söylendi. Polise söz konusu kararı belgelemelerini isteyen Özgür Gazeteciler Cemiyeti
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Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Ertaş, "bakaya kaçağı" olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı. Ertaş
götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen
ev baskınlarında 11 kişi gözaltına alındı. 30 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 11 kişiden Şeyhmus Aydın isimli yurttaş, "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde HDP ve DBP’ye yönelik 26 Mayıs ve ev baskınları
düzenleyen jandarma ekipleri 17 kişiyi gerekçesini açıklamadan gözaltına aldı.
27 Mayıs ve 28 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarıyla 42 kişi gözaltına alındı.
27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin
Bayrak, merkez Kayapınar ilçesinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Lice ilçesinde ise, polis
tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İlçe Örgütü Yöneticisi Osman Ağın ile Hulki Akman isimli
yurttaş gözaltına alındı.
27 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Batman Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Kalkan,
polis tarafından gözaltına alındı.
29 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 9 kişiden Amed Kürt Dili
Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDÎ-DER) Eş Genel Başkanı Ozan Kılınç ve Şaban Kaskarlı
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
31 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, gerçekleştirilen ev baskınlarında Hasan Akgündüz
ve Resul Altay isimli yurttaşlar gözaltın alındı. 01 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Altay "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
9 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, DBP'li Belediye Meclis üyesi Mehmet Nur Pala,
evine düzenlenen baskında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına
alınan Pala, İstanbul'a götürüldü.
13 Haziran 2016’da, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne görüş için giden 25 yaşlarındaki Hebun Kartal
adlı genç, görüşten çıktıktan sonra cezaevi önünde polislerce gözaltına alındı. İfadesi alınan Kartal
serbest bırakıldı.
14 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ferhat
Parlak, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından düzenlenen ev baskınında
gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Parlak, adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesin Gazi Caddesi üzerinde yürüyen soyadı öğrenilemeyen
Ferhat isimli bir genci durduran polisler, söz konusu genci zorla zırhı araca bindirdi. Onun gözaltına
alınmasına tepki gösteren yine o an caddeden geçmekten olan Nubar isimli bir genç de polislerce darp
edilerek gözaltına alındı. Olaya tanıklık eden çevredeki yurttaşların tepki gösterdiği polislerin, "Türkün
gücünü göreceksiniz" şeklinde tehditlerde bulunduğu bildirildi.
20 Haziran 2016’da, Uluslar arası ajanslara fotoğraf çeken fotoğrafçı ve gazeteci Mürsel Çoban,
Diyarbakır Sur’da gözaltına alındı. İlçede gezdiği sırada polislerce durdurulan Çoban, hakkında açılan bir
dava kapsamında ifade vermesi gerektiği belirtilerek, önce Sur Çarşı Karakolu’na götürüldü. Burada bir
süre tutulan Çoban, daha sonra TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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20 Haziran 2016'da Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde farklı tarihlerde yapılan basın açıklamalarında “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılan DBP İlçe
Örgütü Eş Başkanı Murat Atagün tutuklandı.
21 Haziran 2016’da, Diyarbakır Valiliği'nin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği Licê'nin Melê (Yönlüce)
köyüne askerler tarafından baskın düzenlendi. Baskında köy muhtarı Mekin Yalçın, Lami Yalçın, Feyzi
Yalçın, Yakup Süğüt, Abdulaziz Tektaş ve soy ismi öğrenilemeyen Kanberi adlı yurttaş gözaltına alındı.
22 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Ergani ilçe Belediyesi çalışanı Zeynep Demir, Antalya Cumhuriyet
Savcılığı'nın talimatı ile oturduğu Saray Mahallesi'ndeki evine sabah 05.00 sıralarında TEM ekiplerinin
yaptığı baskın sonucu gözaltına alındı. "Örgüt üyesi olmak" gerekçesi ile gözaltına alınan Demir, İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Demir'in işlemlerin ardından Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.
23 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı yakınlarında yürüyen 15-16 yaşları
arasında 3 çocuğun yolu Ford marka 21 DH 295 plakalı sivil polis aracı tarafından kesildi. Zorla araca
bindirilen çocukların gözaltı gerekçesi ve nereye götürüldüğü hakkında ise bilgi edinilemedi.
24 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri operasyonları önlemek
amacıyla bölgeye canlık kalkan olarak gitmeyen isteyen 74 kişi, Abalı Jandarma Karakolu'nda askerlerce
durdurularak, "Güvenlik bölgesini ihlal" ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak, Diyarbakır İl Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltında tutulan 75 kişinin isimleri şöyle: Hayat Akyol, Şefika Topuz, Selma
Sürer, Osman Aydın, Revan Ay, Gülçin Bozkuş, Sercan Doğan, Hasine Alak, Demet Özkaran, Hasret
Akay, Şenay Pektaş, Gülistan Kılıç, Kerem Canpolaten, Zuhal Tekiner, Asiye Çelikbilek, Arzu Akşahin,
Nalan Güzen, Kadriye Özcanlı, Celile Akgün, Nevriye Cur, Dılfigar Döger, Zelal Abiş Birtane, Özlem
Nayan, Sebahat Sevil, Halime Bayram, Sevgül Altınbay, Selva Akkoyun, Fikriye Tanrıkulu, Afife Kolakan,
Yasemin Kaya, Berna Çelik, Zülfiye Kısmir, Songül Kapacı, Leyla Ayaz, Bedri Baysüngur, Abdullah
Dengiz, Feyzi Demirkıran, Bermal Birtek, Semih Eraslan, Celal Yoldaş, Mahmut Akın, Fikri Ay, Hasan
Kaya, Yaşar Topdemir, Nurettin Bakan, Arif Durgaç, İzzet Evruk, Selahattin Kaygusuz, Fetullah Işıktaş,
Nasıt Bat, Mustafa Heval Candan, Ahmet Aslan, Ahmet İlmez, Faik Yaşar, Şeyhmus Uçakan, Kerem
Akdaş, Aydın Güneri, Ahmet Bolca (Balca), Mesut Tura, Abdülhamit Sala, Ramazan Erol, M. Abidin
Karaman, Tahir Baran, Şeyhmus Oynak, Cengiz Kanat, Musa Yurtsever, Mehmet Ali Sert, Osman Dun,
Ahmet Eryılmaz, Rıfat Yakut, Abdullah Eflatun, Mazlum İldan, Ahmet Topkaya. 27 ve 28 Haziran 2016
tarihlerinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından iki grup halinde adliyeye sevk edilen 74
kişi, serbest bırakıldı.
26 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın kuzey ilçelerinde "sokağa çıkma yasağının” ilanı ile başlayan askeri
operasyonda Karaz'ın (Kocaköy) Benê köyüne bağlı Keramok mezrası nüfusuna kayıtlı Ercan Demircan,
Özcan Demircan ve Menav Demircan adlı amca çocukları askerler tarafından gözaltına alındı. Licê'nin
Dêrxust köyünden Abdullah Mercan (70) ve Cinezur köyünden ise Ali Ceylan (26) askerlerce gözaltına
alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 5 kişi, askerler tarafından karakola götürüldü.
26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesine, gittiği sırada Fis Ovası'ndaki kontrol noktasında
durdurulan Elif Duman isimli yurttaş, gözaltına alındı.
26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili, Kocaköy köyünde Ercan Demircan, Özcan Demircan ve Menav
Demircan isimli ve amca çocukları oldukları öğrenilen yurttaşlar, askerler tarafından gözaltına alındı. Lice
ilçesine bağlı köylerde ise Abdullah Mercan (70) ve Ali Ceylan (26) isimli yurttaşlar askerler tarafından
gözaltına alındı.
27 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Turgut Özal Bulvarında polisler iki gencin üzerinde bulunduğu hareket
halindeki motosiklete çarparak durdurdu. Çarpma sonucu motosiklet üzerindeki gençler yere düşerken
polisler yerde yaralı halde olan gençleri darp etti. Polisler silah dipçikleri ile gençleri uzun bir süre darp
ettikten sonra gençleri polis aracına bindirdi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarının iki genci tedavi
etmesine de polis izin vermedi. Gençleri uzun süre olay yerinde bekleten polislerin yer yer araç içerisinde
de gençlere hakaret edip darp etti. Polisler motosikleti çekici ile olay yerinden kaldırırken gençlerin
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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27 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Derxust köyünde yaşayan Bedriye Sulucan (65) ve kızı Hatun
Sulucan'ı (29) hiç bir gerekçe göstermeden jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne ve
kızının Licê Jandarma Karakolunda tutulduğu öğrenildi. Yine köyde hayvanlarını otlatan Bedriye
Sulucan'ın eşi Ahmet Sulucan'ın (67) ise Türkçe bilmediği için askerler tarafından darp edildiği belirtildi.
28 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, bazı kırsal bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma
yasağı sırasında, köy ve ilçe merkezinde özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8
yurttaş (Mahsun Büyükşahin, İhsan Çaytaş, Kadri Akdoğan, Aysel Tufan, Yusuf Demir, Umut Diri, Serdar
Demirhan ve Reşat Taşdemir) gözaltına alındı. 30 Haziran 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında çıkan çatışmayı önlemek için giden
bölgeye gitmek isteyen 50 yurttaş, köy çıkışında özel harekatçılar ve askerler tarafından durdurularak
engellendi, grup içerisinde bulunan gençlerin, çırılçıplak soyulduğu ardından da yere yatırılarak işkence
edildiği anlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu tespit edilebilen 27 kişinin ismi şöyle: Azat Kocakaya
(31), Abdullah Kocakaya (40), Tekyettin Kocakaya (45), Reşit Kocakaya (32), Mazlum Kocakaya (25),
İrfan Kocakaya (47), Veysi Kocakaya (36), Resul Kocakaya(28), Sevim Kocakaya (35), Necmettin
Kocakaya (70), Emine Kocakaya (63), Neside Kocakaya (56), Gülli Kocakaya (49), Özlem Kocakaya (26),
Azize Kocakaya (22), Gazal Kocakaya (59), Berfin Kocakaya (24), Rındi Kocakaya (52), Nursel Kocakaya
(36), Dılgeş Kocakaya (15), Ozan Kocakaya (16), Berivan Kocakaya (15), Mehmet Kocakaya (17), Hatun
Gökhan (51), Halise Balkaş (32), Sadık Araz (36) ve Naciye Hazar (45). Ağır işkenceden geçirilen
yurttaşlar, Licê İlçe Jandarma Karakolu'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından “Örgüte yardım yataklık
etmek” iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen 28 kişiden 16’sı 2 Temmuz günü serbest bırakılırken,
akraba olan Ozan, Takyettin, Selim, Reşit, Resul, Mazlum, Berfin, Azad, Mercan, Azize ve Veysi
Kocakaya ile Halise Balkaş tutuklanarak Diyarbkır’a gönderildi.
30 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, seyir halindeki bir araç ilçe girişinde polisler
tarafından durduruldu. Araçta bulunan Yusuf Başkan, Sedrettin Bilir, Ömer Şimşek ve soyadı
öğrenilmeyen Özgür isimli yurttaşlar, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
1 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 gün önce gözaltına alınan DBP yöneticisi Mithat Altaç
ile Erkan Ölçer adındaki yurttaş, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Altaç 'örgüt üyeliği'
gerekçesiyle tutuklanırken, Ölçer ise 'görevli memura mukavemet' suçundan kesinleşmiş cezası olduğu
gerekçesiyle tutuklandı. İlçede bugün yapılan ev baskında gözaltına alınan Kudret Kırtay ise İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde alınan ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
2 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 29 Haziran'da seyir halindeki araçları polislerce
durdurulup, darp edilerek gözaltına alınan Yusuf Başkan, Ömer Şimşek, Sadrettin Bilir ve soyadı
öğrenilmeyen Alaadin adlı yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adliyesi'ne
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Terör örgütü kurmak, yönetmek ve tasarlayarak öldürme" iddiasıyla
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişiden, Alaadin isimli yurttaş serbest bırakılırken, Başkan,
Şimşek ve Bilir tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
3 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Mehlê mezrasında askerler tarafından feci biçimde darp
edilen ve işkenceden geçirilen çoğunluğu aynı aileden 28 yurttaştan 12'si dün tutuklanmıştı. Tutuklananlar
arasında bulunan Mercan Kocakaya (30) ve Selim Kocakaya (35) çiftinin 3 yaşındaki B.K. isimli çocuğu da
yaşı küçük olduğu için annesi ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Mercan ve Selim
Kocakaya çiftinin 10, 8 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğu ise akrabalarının yanına verildi. Annesinin yanına
cezaevine gönderilen 3 yaşındaki çocuğun, boğazında et parçası olduğu ve konuşmakta zorluk çektiği
öğrenildi. B.K.'nin ailesi tutuklanmasaydı önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı da belirtildi.
3 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde evlere düzenlenen baskınlarda 11 kişi gözaltına
alındı. Gerekçesi öğrenilemeyen operasyonda evlerde aramalar yapıldıktan sonra, DBP İlçe Eşbaşkanı
Hadi Kaya, Belediye Meclis üyesi Ramazan Filiz ile Deniz Dadak, Mehmet Dadak, Mehmet İçli, Hamdullah
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Mete, Ahmet Çakubay Cahit Ay, İskender Tarhan, Mehmet Dere ve Veysi Kaya adlı yurttaşlar gözaltına
alındı.
3 Temmuz 2016’da, DİHA muhabiri Şerife Oruç haber takibi için gittiği araçla hareket halinde olduğu
sırada Diyarbakır - Batman karayolunda polisler tarafından durduruldu. "Haklarında ihbar olduğunu" öne
süren polis, muhabirimiz Oruç ile birlikte araçta bulunan Emrullah Oruç ve Muzafer Tunç'u gözaltına aldı.
Şerife Oruç ile araçta bulunan Emrullah Oruç ve Muzaffer Tunç savcılık ifadelerinden sonra, “örgüt üyeliği”
iddiasıyla 4 Temmuz günü tutuklandı.
13 Temmuz 2016’da, Özel harekat polisleri sabah 05.00 sıralarında Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi
Feritköşk Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evdekilere hakaret ve küfürler eden polisler, Birbey
Tamir'i (24) "hakkında ifade var" gerekçesiyle gözaltına alarak TEM Şube'ye götürdü.
14-15 Temmuz 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde bulunan köylerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı
ardından başlatılan askeri operasyonlarda askerlerce düzenlenen ev baskınlarında 5'ü kadın 25 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaşların isimleri şöyle: Sabiha Eken (47), Fatman Eken (44), Mehmet
Yunus Eken (22), Mehmet Sezai Eken (20), Abdullah Eken (48), İhsan Eken (49), Rıza Kaplan (50),
Cemal Kaplan (18), Aide Kaplan (30), Nefise Kaplan (53), Abdurrahim Bozutmak (49), Devran Bozutmak
(18), Mehmet Zeki Tepebaşı (46), Kerem Edram (38) ve Mehmet Hadi Kösek (54), Ercan Yeşilbağdan,
İkram Yeşilbağdan, Kutbettin Yeşilbağdan, Fedai Yurttepe ve köyün imamı olan Ercan Kalkan, Bedia
Odunveren (67) ile engelli çocukları Eşref Odunveren (25) ve Hasan Odunveren (22), Cihan Dündar (25).
16 Temmuz 2016’da tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 25 kişiden 16’sı serbest bırakıldı. 17
Temmuz 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden İhsan
Eken (49) "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
15 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Siltêniyê köyünde akraba olan 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Ercan Yeşilbağdan, İkram Yeşilbağdan, Kutbettin Yeşilbağdan, Fedai
Yurttepe ve köyün imamı olan Ercan Kalkan isimli yurttaşlar evleri arandıktan sonra köy meydanına gelen
zırhlı araçlara bindirilerek gözaltına alındı.
17 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla 13 Temmuz günü
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 6 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanmaları
istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sevk edilen Ömer Ekin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanırken, Furkan isimli kişi "adli kontrol" tedbiriyle serbest bırakıldı. Tutuklanan Ekin'in polisin baskın
yaptığı sırada evde olmadığı, ifade için gittiği emniyette gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan hakkında
gizlilik kararı verilen aynı soruşturma kapsamında 2 hafta önce yapılan ev baskınlarında 12 kişi gözaltına
alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.
21 Temmuz 2016’da, Diyarbakır Belediyesi'nin Silvan DBP'li meclis üyesi Amine Gündüz, ifadesi olduğu
gerekçesiyle çağrıldığı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı. Gündüz 23 Temmuz günü
tutuklandı.
22 Temmuz 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, İkram Yeşilbağdan ve Yasin Yurttepe isimli yurttaşlar,
ilçede merkezinde gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 2 kişiden Yurttepe serbest bırakılırken, Yeşilbağdan ise "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
22 Temmuz 2016’da, Diyarbakır Sanat Sokağı'nda 18 Temmuz’da Suruç düzenlenecek katliam anması
için dağıtılan çağrı bildirisinde “AKP DAİŞ işbirliği” sözü geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sosyalist
Gençlik Derneği (SGD) üyesi 6 gençten 3'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Darbe girişimi sonrası gözaltı sayısının fazla olması nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde yer
olmadığı için gözaltına alınanlardan 18 yaşından küçük Ş.A. Çocuk Şube'ye, Serhat Nergis Yenişehir İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne, Pirsus katliamında yaralanan Burhan Atıcı ise Şehitlik Karakolu’na götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken,
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Beren Atıcı ve Ferhat Kaya, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte
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örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. Atıcı Diyarbakır E Tipi, Kaya ise Diyarbakır
D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
6 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Kürt Hacı (Kazancı) ve Türkmen Hacı köyleri
arasında bulunan tarım sulama şantiyesi yakınlarında 29 Temmuz 2016 tarihinde askeri aracın geçişi
sırasında yola düşünen bombanın infilak etmesiyle patladı. Patlamanın ardından Bismil Jandarma Tabur
Karakolu'ndan askerler, tarım sulama şantiyesinden 13 işçi, tarlada çalışan 11 tarım işçisi ve bir çoban
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 25 kişi 4 gün boyunca Bismil Tabur Karakolu'nda askerlerce işkenceye
uğradığı ortaya çıktı. 2 Ağustos günü Bismil Adliyesi'ne çıkarılan 24 kişi serbest bırakılırken şantiyede
kepçe operatörü olarak çalışan İlhan Kaya (20) ise tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. Kaya'nın tutuklanmasının ardından oğluyla görüşen baba Abdülcelil Kaya, oğlunun karakolda
askerler tarafından işkence edildiğini söyledi. Oğlunun karakolda askerlerin kendisine işkence ettiğini ve
zorla hazırlanan ifade tutanağına imza attırdığını aktaran Kaya, olay günü oğluyla beraber tarlada
olduklarını, öğleye doğru da oğlunun şantiye gittiğin belirtti. Kaya, "Askerler oğlumu kepçeyle yolu
kazımak ve bomba yerleştirmekle suçladı. Karakolda oğlunun görmelerine dahi izin vermediler. Oğlum
mahkemeye çıktığında ölü gibi görünüyordu" diye konuştu. Kaya, askerlerin olaydan sonra sağa sola rast
gele ateş açtıklarını ve köylülerin mısır tarlalarını ateşe verdiklerini kaydetti. İlhan Kaya'nın avukatı
Mehmet Emin Çiftçi de, dosyada gizlilik kararının olduğunu, müvekkilinin "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandığını aktardı. Çiftçi, karakolda müvekkiline yapılan işkence ve baskı altında aldıkları ifade için
savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
22 Temmuz 2016’da, Diyarbakır- Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında 14 Temmuz günü
düzenlenen ev baskınında adreslerinde bulunamayan İkram Yeşilbağdan ve Yasin Yurttepe, ilçede
gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilen yurttaşlardan Yurttepe serbest
bırakılırken, Yeşilbağdan ise "örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
23 Temmuz 2016’da, Diyarbakır Bismil ilçesinde Yakınlarının cenazesinden döndükleri sırada yolları özel
harekat polisleri tarafından kesilerek gözaltına alınan Yusuf Başkan, Ömer Şimşek ve Sadrettin Bilir isimli
yurttaşlar, feci şekilde dövülerek işkence gördü. Ölümden dönen yurttaşların yüzlerinde ve vücutlarının
birçok yerinde kırıklar, ezikler, morluklar meydana geldi. Vücutlarındaki işkence ve darp izlerinin tespit
edilmesi için Diyarbakır ATK'ye sevk edilen yurttaşlar, "doktor yok" denilerek muayene edilmedi.
24 Temmuz 2016’da, Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan Dicle
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç tutuklandı. Üniversiteye idari ve akademik personelin
izinsiz girişi ise yasaklandı.
25 Temmuz 2016’da Azadiya Welat Gazetesi Editörü Zeynel Abidin Bulut, hakkında açılan bir davadan
aldığı cezanın onanması sonucu tutuklanarak Diyarbakır cezaevine gönderildi.
25 Temmuz 2016’da Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Belediyesi
Eşbaşkanı Zülfiye Kişmir ile 12 yurttaş (Zülfiye Kişmir, Recep Ateşmen, Nevzat Güneş, Sait Aktulum,
Mustafa Dayan, Özgür Karakuş, Hüseyin Karaç, Ferhat Özyoldaş, Abdurahman Sert, Mustafa Kaya,
Özgür Karakuş, ismi öğrenilemeyen 1 kişi) gözaltına alındı. 19 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı.
25 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da Azadiya Welat gazetesi editörlerinden Zeynel Abidin Bulut, polis
tarafından gözaltına alındı. Bulut, hakkında açılan bir davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından
onanması gerekçesiyle sevk edildiği adliyede, tamamlanan işlemlerin ardından tutuklandı.
31 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da, 'Darbelere hayır demokrasi hemen şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen
mitingin sona ermesi ardından, 6’sı çocuk 10 kişi, PKK lideri Abdullah Öcalan posterleri ile KCK bayrakları
taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gözaltına
alınanlardan birinin Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. 03 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından bayrak ve pankart taşıdıkları gerekçesiyle haklarında işlem yapılan M.Ş. (13),
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M.B. (13), P.Ç. (14), Y.A. (14), M.İ. (15) ile soyismi öğrenilemeyen B. isimli çocuklar, sevk edildikleri
adliyede savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
2 Ağustos 2016’da Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri HDP İlçe Örgütü
Eş Başkanı Mustafa Alınteri ile belediye çalışanı Azmi Akdağ’ı gözaltına aldı.
2 Ağustos 2016’da Diyarbakır Havaalanı’ndan gözaltına alınan Özgür Halk Dergisi Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Hülya Karakaya çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
3 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ümit Tekin, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencisiyim.
Tunceli’de düzenlenen festival için ben ve arkadaşım Muhammet Kaya, arkadaşımla birlikte başka
arkadaşlarla birlikte Tunceli’de kaldığımız eve gece saat 02.30-03.00 civarında özel harekat polisleri
tarafından baskın düzenlendi. Bu baskında polisler tarafından bana ve diğer arkadaşlarıma darp edip
hakaret ettiler. Arkadaşım kapıyı açar açmaz arama kararı göstermeden üstüne atlayıp yoğun işkence
uyguladılar. Diğer arkadaşlarıma ve bana da aynı işkenceyi uyguladılar. Benim kafama ve karnıma hayati
derece denk gelecek şekilde işkence ettiler. Birlikte gözaltına alıp bizi hastaneye götürdüler. Bizi darp
edenler yüzleri kapalıydı. Bana işkence uygulayıp darp eden güvenlik güçlerinden şikâyetçiyim. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hesip İnci, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda belirttiğim adreste oturuyorum. 04.08.2016 tarihinde saat 04.00 civarında evimizi polisler
tarafından yaklaşık 10 akrep araba tahminen 50 kişiyle evimizin etrafı sarılarak baskın yapıldı. İçlerinde
birkaç resmi polis vardı. Gerisi kafaları sarılı özel harekât polisleriydi. Evimizin kapısını çalar çalmaz kapıyı
kızım ve eşim açtı. Açtıkları gibi kafalarına silah dayadılar. Hepimizi bir odaya koydular ve sözlü hakarette
bulundular. Oğlum savaşı sordular bizde savaş bu dedik ve gözaltına aldılar. Evimizin her tarafını aradılar.
Bir şey yoktu. Tutanak tuttular imzaladık. Oğlum savaşı alıp götürdüler. Savaş’ın telefonunu da aldılar.
Yaklaşık saat 06.30 da çıktılar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
5 Ağustos 2016’da, Diyarbakır Lice’de "sokağa çıkma yasağı ile birlikte köylerde yapılan ev baskınlarında
gözaltına alınan Emrah Önkol'dan (26) 3 gündür haber alınamıyor. Emniyet ve ilçe jandarma karakolu
gözaltında öyle biri olmadığını iddia ederken, eşi yanında gözaltına alınan Hayriye Önkol, eşinin
hayatından endişe ettiğini belirtti. (Önkol’un ilçe emniyet müdürlüğünde olduğu öğrenildi)
7 Ağustos 2016’da Diyarbakır’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 17 kişi "YDG-H üyesi
olmak" iddiasıyla gözaltına alındı. 17 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 17 kişi serbest bırakıldı.
9 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesinden Hani ilçesine dönmek üzere yola çıkan 5 kişi (DBP Hani
İlçe Eşbaşkanı Cemal Akdemir, DBP yöneticileri İbrahim Demir, Hüseyin Opçin, Mehmet Bülbül ile Hatip
Opçin) ilçe çıkışında yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. 16 Ağustos 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartı ile serbest
bırakıldı.
9 Ağustos 2016 sabahı Diyarbakır’da ev baskınları düzenleyen polis ekipleri aralarında Demokratik
Modernite Dergisi Editörü Haydar Ergül, DBP Parti Meclisi üyeleri Salih Keleş ve Ebubekir Budak’ın da
olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Birazeyna mezrasına baskın düzenleyen askerler,
feci biçimde darp ettikleri Ömer Bayram (46) adlı yurttaşı gözaltına aldı.
11 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında zırhlı polis servis aracının
geçişi sırasında yaşanan patlamanın ardından haber takibi için olay yerine giden Evrensel Gazetesi
muhabirleri Hasan Akbaş ve Serpil Berk, Hayatın Sesi TV kameramanı Fırat Topal ile Reuters Foto
Muhabiri Sertaç Kayar gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şubeye (TEM) götürülen
gazetecilerin, gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. Gazeteciler, gece saatlerinde avukatları Rengin
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Ergül ile görüştü. Gazetecilerin, gözaltı sırasında ve Emniyet'te darp ve işkenceye maruz kaldığını
söyleyen Ergül, ayrıca gazetecilere ajanlık teklifinde bulunulduğunu aktardı.
11 Ağustos 2016’da Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı ve Diyarbakır Adliyesi hâkimi Muzaffer Şakar
adliye binasındaki odasına düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
12 Ağustos 2016’da, Diyarbakır Barış Anneleri Meclisi üyesi Dılşah Özgen (83), bir hafta önce Licê'deki
"Şehit Amed u Şehit Hevidar Şehitliği"ne konteyner gönderdiği gerekçesiyle hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında Diyarbakır Adliyesi'ne çağrıldı. İfade için adliyeye giden Özgen, savcı kararıyla
gözaltına alınarak Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Özgen'in, oğlu PKK'li Ferdi Özgen'in
(Amed) de mezarının bulunduğu "Şehit Amed u Şehit Hevidar Şehitliği"ni ziyaret eden insanların namaz
kılabilmesi için konteyner bağışladığı ve bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Özgen'in
şeker ve tansiyon gibi birçok kronik hastalığı ve nefes almakta zorluk çektiği öğrenildi.
12 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, çarşı merkezinde DBP eski İlçe Eşbaşkanı Filiz Akgül ve
eşi Veysel Akgül, DBP İlçe Örgütü eski Yöneticisi Yaşar Aktert ve Belediye şoförü Mahmut Atagün isimli
yurttaşlar, polisler tarafından gözaltına alındı.
12 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesi giriş ve çıkışlarında bulunan asker ve polis kontrol
noktalarında 20 yurttaş gözaltına alındı. 20 kişiden 15'i Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda serbest
bırakılırken, 5 kişi ise (Ferhat Başkan, Servet Balık, Tahsin Tutmaz, Serdar Canpolat, Rıdvan Yıldırım)
Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bekletilmeye devam edildi.
12-13 Ağustos 2016 tarihlerinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, ilçe girişine kurulan polis kontrol noktaları ve
düzenlenen ev baskınlarında 11 kişi (Ferhat Başkan, Servet Balık, Tahsin Tutmaz, Serdar Canpolat, Lice
Belediyesi çalışanı Rıdvan Yıldırım, Furkan Tokdemir, Serdar Bayram, İdris Özbahçıvan, Ali Kasap,
Hasan Sulucan, Erdal Yıldırım) gözaltına alındı. 18 Ağustos 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
13 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde belediye çalışanı Kenan Kor ile DBP eski İlçe
Yöneticisi M. Ali Özoğlu çarşı merkezinde gözaltına alındı. Gözaltı sonrası polis Özoğlu'nun evine de
baskın düzenledi. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Kor ve Özoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gece saatlerinde de düzenlenen baskınlarda İlçe Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Gülistan Polat ile Sündüz
Alacakaya, İbrahim Üçer ve Kadri Sünmez adlı yurttaşlar da gözaltına alındı
13 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 17
oldu. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda gözaltına alınanlardan 9'unun kimlik
bilgilerine ulaşılmış, geri kalanlar hakkında ise bilgi alınamamıştı. 14 Ağustos günü sağlık kontrolü için
hastaneye getirildiklerinde kendilerinden haber alınan 8 kişi şöyle: Recep Gündüz, Tarık Ekmen, Remzi
Akar, Faysal Korkmaz, Eyüp Kara, Kasım Yılan, Hakkı Yetişkin ve Pınar Fidan. Bu arada gözaltındakiler
hakkında savcının 5 günlük görüşme yasağı getirdiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 17
kişinin sağlık raporlarının ise hastane yerine, emniyete getirilen doktorlarca yapıldığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 17 kişiden Necat Yüzkan, Mehmet Kızmaz ve Recep Gündüz adlı 3’ü “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Ağustos 2016’da tutuklandı.
13-14 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gece yapılan ev baskınlarında Lice Gazetesi Muhabiri
Metin Bekiroğlu, Serdar Bayram, İdris Özbahçıvan, Ali Kasap ve Erdal Yıldırım Recep Gündüz, Tarık
Ekmen, Remzi Akar, Faysal Korkmaz, Eyüp Kara, Kasım Yılan, Hakkı Yetişkin ve Pınar Fidan. Bu arada
gözaltındakiler hakkında savcının 5 günlük görüşme yasağı getirdiği öğrenildi.
13 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 24 kişi,
haklarından ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltında alındı. 18 Ağustos 2016 tarihinde, gözaltında bulanan
17 kişiden 7’si, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden Faysal
Korkmaz ve Kadir Cesur isimli yurttaşlar serbest bırakılırken, 5 yurttaş ise (İzzet Evruk, Veysel Aksu,
Yılmaz Yüzkan, Mehmet Mehdi Yıldırım, Tarık Ekmen) "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. 20 Ağustos
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2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3’ü (Necat Yüzkan,
Mehmet Kızmaz, Recep Gündüz) "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
13 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Lice Gazetesi
Muhabiri Metin Bekiroğlu gözaltına alındı. 18 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekiroğlu, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
14 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Hani ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında aralarında
HDP ve DBP eski ilçe eşbaşkanları ve belediye çalışanlarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınarak,
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 09 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından 22 kişiden 19'u adliye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından "örgüt üyesi" oldukları
iddiasıyla tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 9’u tutuklandı. Tutuklananların
isimleri şöyle: Ümit Arcagök, Şirin Şanlı, Pembe Ekin, Burhan Özen, Ali Örde, Osman Atsız, Abdullah
Atsız, Mustafa Bilim, Mehmet Askeri Duman.
14 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde, gece 03.00'da düzenlenen ev
baskınında Bismil Belediyesi çalışanı Alaattin Öndeş (22) gözaltına alındı. Mahallenin birçok sokağını
zırhlı araçlarla ablukaya alan polis evi didik didik arayıp, eşyaları dağıttı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
Öndeş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan ilçede 12 Ağustos'ta düzenlenen ev
baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Albay, Halim Turan, M. Mehdi Biçimli, Hamo Özmen, Mehmet
Karadeniz, Mahsum Söylemez, Şahin Tiryaki, Belediye Meclis üyeleri M. Hadi Çelik ve Fehime Ete ile ismi
öğrenilemeyen bir yurttaş halen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor. 18 Ağustos 2016 tarihinde, İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 14 kişiden 13'ü
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Albay (37) isimli yurttaş ise "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
14 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde gece saatlerinde ev baskınları düzenlendi. Savcılık
talimatıyla evlerde yapılan aramalarda DBP İlçe Örgütü yöneticileri Mehmet Şah Kılıç ve Abbas
Karakoyun, Çermik Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Halil Şimşek ile Cuma Dalkılıç adlı yurttaş gözaltına
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
14 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin sabaha karşı yaptığı ev baskınında Diyarbakır
Kent Konseyi çalışanı Zelal Ölçen gözaltına alındı. Baskın yapılan evde arama yapan polisler, evdeki
bilgisayar ve kitaplara el koydu. “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alınan Ölçen, Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü.
14 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Ergani ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 yurttaş
(Fikret Gül, Süleylan Karaduman) gözaltına alınarak, Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Kulp ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Belediye
Eşbaşkanı Sadiye Sürer, İlçe Eşbaşkanı Fatih Taş ile Tamer Eren isimli yurttaş gözaltına alındı. 16
Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi
haklarında verilen "yurt dışı yasağı" ve "denetimli serbestlik" kararıyla serbest bırakıldı.
15 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Ergani İlçesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Birimi
çalışanı Hayri Yel, Ergani Çarşı Merkezinde ilaçlama yaptığı esnada gözaltına alındı.
16 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Ergani ilçesinde, İstasyon Caddesi üzerinde evine gittiği sırada hakkında
“araması kararı” gerekçesiyle Hasan Kayaca isimli yurttaş gözaltına alındı.
17 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Lice Belediyesi Başkanvekili Kadir Bayram, ilçe girişinde
kurulan polis arama noktasında gözaltına alındı. 19 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram, “denetimli serbestlik şartı” ile serbest bırakıldı.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Sarı, şu beyanlarda
bulundu: “Evim Kayapınar Peyas mahallesinde bulunuyor. Müstakil bir ev olup tek katlıdır. Bu gece saat
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02.00 sıralarında 4 tane zırhlı araçla gelen özel harekat polisleri evimize baskın düzenledi. Eve baskın
düzenleyen polisler evde bulunan herkesi evin avlusunda sıra halinde duvara dizdi. Yaklaşık 15 tane
polisti. Evdeki tüm küçük çocukları uykularından uyandırarak bizim gibi sıra halinde duvara dizdiler. Evde
bulunan yeğenim Mehmet Sarı’yı yataktan çıkararak kelepçelediler. Sebebini sorduğumuzda bize araba
meselesidir dediler. Yapılan bu baskın sırasında yeğenim gözaltına alındı. Sabah emniyette gittiğimizde
“siz görüşemezsiniz, ancak avukatı görüşme yapabilir. Anladığımız kadarıyla yeğenim Bismil’de patlayan
bu bombalı araçla ilgili gözaltına alınmış. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çiçek, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Faysal Çiçek ve amcam oğlu Sezer Çiçek, 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20.0022.00 sıralarında Ninova taraflarında yakalanıyor. Yakalama sonrası gece saat 01.00 sıralarında
ağabeyim Arap Çiçek’in evine baskın düzenleniyor. Ağabeyimin çocukları evde yoktu. Ağabeyim evde
yalnız olup kapıyı açıyor. Kapıyı açar açmaz özel harekât polisleri ağabeyimin gözlerinin içine dipçikle
vuruyor. Yaklaşık yarım saat boyunca ağabeyim feci şekilde darp ediliyor. Komşular olayı görüp bana
telefon açtılar. Ben acilen eve gittim. Polisler evin içerisine girmeme izin vermediler. Bana ve ağabeyime
tehditlerde bulundular. Bize herhangi bir arama izni göstermeyip evde arama yaptılar. Arama sırasında
yıkanmamış elbiseleri ve 2 çift ayakkabı götürdüler. Arama sonrası tutulan tutanağı 2 komşu ve ağabeyim
Arap Çiçek’e zorla imzalattılar. Bana ve ağabeyim Arap Çiçek’e sürekli kardeşim Faysal Çiçek hakkında
“Faysal nerede, ne yapıyor” gibi çeşitli sorular sordular. Sabah olduğunda Avukat Süleyman Kaya ile
birlikte kardeşimin gözaltında tutulduğu emniyet binasına gittik. Emniyet bizim içeriye girmemize izin
vermediler. Avukat izin verilmememsi sonrası savcılığa şikâyette bulununca, savcılık emniyeti arıyor. Bu
durum polislerin zoruna gidiyor. Bu defa polisler Faysal’ın kardeşi Arap Çiçek’i arıyor. Arap Çiçek
emniyete gidince oraya gelen bir polis Arap’a “bizi oyalama, seninle daha fazla uğraşmayalım” diyerek
baskı ile bir kağıt imzalattırıyor. Kağıtta, ailenin özel avukat istemediğini, Baro’dan CMK’dan avukat
atamasını istediğini içeren bilgiler yazıyor. Aynı kağıdı Faysal’da imzalattırılıyor. Sezer Çiçek’in amcası
ifade için emniyette giderken Faysal’ı da uzaktan görüyor. Faysal’ın çok kötü bir şekilde darp edildiğini,
işkence gördüğüne şahit oluyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Dicle ilçesinde, çarşıda seyir halinde olan aracı polis tarafından
durdurulan Ahmet Alınbay isimli yurttaş gözaltına alındı.
23 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Merkez Yenişehir ilçesinde, KJA üyesi Fatma Duman polisler tarafından
"ifaden var" denilerek gözaltına alındı.
25 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesinde, kırsal bölgede başlatılan askeri operasyon sırasında,
Qıradera köyüne askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında aynı aileden Hetip Bilgi, Remziye Bilgi
ve oğlu Necmettin Bilgi gözaltına alındı. 3 kişi Lice Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı. 25 Ağustos 2016’da düzenlenen ev baskınlarında ise Ramazan Demirok ve
Remziye Demirok isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
26 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, bir kahvehaneye polisler tarafından düzenlenen
baskında 3 kişi gözaltına alındı. 7 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si (Hamit Mağaç, Mahmut Yaş) "örgüt üyeliği" ve "örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etmek" suçlamaları ile tutuklandı.
28 Ağustos 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Azadiya Welat Gazetesi'nin merkez
binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Aramanın ardından gazeteci dağıtımcıs 24 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin evlerine, polis tarafından baskın düzenlendi. 2 Eylül 2016 tarihinde,
24 kişiden 13’ü emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 Eylül 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden Arap Turan ve Ferit
Toprak isimli gazeteci dağıtımcıları tutuklandı.
30 Ağustos 2016’da Diyarbakır’da, Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÖGC) tarafından 24 gazete
dağıtımcısının gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, gazetece binasında düzenlenen açıklama
sırasında ÖGC yöneticisi ve DİHA Editörü Mehmet Ali Ertaş gözaltına alındı. Bağlar Polis Karakolu'na

457

götürülen Ertaş, daha önce bir dosyadan dolayı hazırlanan tutanak kendisine tebliğ edildikten sonra
serbest bırakıldı.
31 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ali Ekinci, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Şoreş Ekinci, Cuma akşamı saat 22.00 sularında Ninova alış-veriş merkezinden çıkarken eve
doğru yürüdüğü esnada Malabadi Otel civarında polis arabası tarafından durdurulduktan sonra
alıkonulmak istenmiş ve kardeşim bir binanın sitesine götürülerek darp edilmiştir. Sonradan Bağlar
karakoluna götürülüp darp edilmiştir. Polisler gece saat03.00-04.00 gibi kardeşimi arayıp Şoreş’in Bağlar
karakolunda olduğunu söylemişler. Sabah saat 06.00 gibi annemle Bağlar Karakoluna gidip kardeşimi
görmek istedik. Bize izin vermediler. Adliyenin önüne gitmemizi çünkü kardeşimi Savcılığa çıkarılacağını
söylediler. Kardeşim adliyeden çıkarken onu gördüm ve ona seslendim. Yüzü gözü şişmişti, kolu
morarmıştı. Ayağında platin vardı ve ayakta duracak hali yoktu. “ Seni kim dövdü” diye sorduğumda “beni
polisler dövdü” dedi ve tutuklandığını söyledi. Kardeşim şuan o halde işkence görmüş vaziyette Diyarbakır
E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Kardeşime darp, cebir, şiddet uygulayan ve işkence
uygulayan tüm güvenlik görevlilerinden şikayetçiyim. Bu nedenle kardeşimin vücudundaki darp, cebir,
işkence izlerinin tespit edilmesi amacıyla kardeşim hakkında sağlık raporu aldırılması için kardeşimin
Devlet hastanesi veya üniversite hastanesine sevkinin yapılması için hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
1 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Bayram, şu beyanlarda
bulundu: “30 Ağustosu 31 Ağustosa bağlayan gece saat 03.00 sularında 100’ün üzerinde güvenlik güçleri
tarafında evimin her tarafı ablukaya alındı. 50’şer gruplar halinde evime baskın düzenlediler. Oğlum
Heybet kapının çalındığını duydu ve uykudan uyandı. Kim olduklarını söylediler. Oğlum kimlik sordu
göstermediler. Kapıyı kırarak içeri girdiler. Görüntüleri ellerimizde var. Beni darp ettiler. Raporum var.
Üzerimde 500 TL vardı ve evde 2 bilezik vardı onları da aldılar. Evi dağıttılar. Eşime, çocuklarıma küfür
ettiler. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. 2 saatten fazla evde kaldılar. Tanımadığımız kişi gözetiminde evi
alt üst ettiler. Tek suçumuz çocuğumun ekmek parası için çalıştığı gazetede bulunmasıydı. Oğlum İbrahim
Bayram 5 gündür gözaltında bulunmaktadır. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Görüntüler medyada var.
Raporlarımızda mevcuttur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
2 Eylül 2016’da Diyarbakır ili Kulp ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Belediyesi
Meclis üyeleri Zülküf Zengin ve Zeycan Zengin ile Muhammet Asım Özgen ve Naim Çelik isimli yurttaşlar
gözaltına alındı. 05 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 4 kişi, "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
2 Eylül 2016’da Diyarbakır ili kent girişinde kurulan Jandarma kontrol noktasında içinde bulunduğu araç
durdurulan MEYA-DER Eş Başkanı Hasan Pençe, yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. 5
Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pençe,
serbest bırakıldı.
6 Eylül 2016’da Diyarbakır Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarda aralarından Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Daire Başkanı Yüksel Aslan Acer’in de
bulunduğu 14 yurttaş gözaltına alındı. 27 Eylül 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 3’ü (Medine Ölçen, Nefise Oğuz, Cengiz Ekici)
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
8 Eylül 2016’da Diyarbakır ili Hani ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 7 kişi (İlçe
Belediye Eşbaşkanı Abdurrahman Zorlu, Yüksel Aktay, Yusuf Özçevik, Mehmet Topkaya, Hasan
Topkaya, Murat Çali ve İsmail Yalımkaya) gözaltına alındı.
9 Eylül 2016’da Diyarbakır’da, kamuda görevli 11 bin 285 öğretmenin görevden uzaklaştırılmasına tepki
göstermek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen üyelerine yönelik
polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 47 öğretmen gözaltına
alındı. Darp edilerek gözaltına alınan eğitim emekçileri TEM'de alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldılar.
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9 Eylül 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu:
“05.09.2016 tarihinde (04382116538) numaralı telefon ile aranmış bulunup oğlum Cihan Göklap’ın Hakkari
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında olduğu tarafıma bildirilmiştir. Oğlum 2012 yılında evden
ayrıldı. Aldığımız bilgilere göre örgüte katıldığı yönündeydi. Oğlumun şuan ki durumu beni ve ailemi
tedirgin etmektedir. Gözaltında olduğu söylenen Hakkari ilinde hiçbir tanıdığımız olmadığı için avukat
gönderme konusunda yardımcı olmanızı talep ediyorum.”
13 Eylül 2016’da Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, DBP’li belediyelere kayyım atanmasını protesto
etmek amacıyla gerçekleştirilen gürültü eyleminin takip eden DİHA Muhabiri Ruken Demir ve stajyer
muhabir Rozerin Alağaş gözaltına alındı. Fotoğraf makinelerine özel harekat polisleri tarafından el konulan
Demir ve Alağaş, götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nde alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı.
19 Eylül 2016’da Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan öğretmenleri için
Diyarbakır’da eylem yapan öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 30 öğrenciyi gözaltına aldı. Aynı
gerekçeyle 9 Eylül 2016’da yapılan eyleme yapılan müdahale sonucu ise 100 kişi gözaltına alınmıştı.
21 Eylül 2016 sabahı Diyarbakır’da Eğitim-Sen üyelerinin evlerine baskın düzenleyen polis ekipleri 40
kişiyi gözaltına aldı.
22 Eylül 2016’da Diyarbakır’da, DBP Diyarbakır İl Yöneticisi Mehmet Varış, merkez Bağlar ilçesinde
polisler tarafından gözaltına alındı. Varış ile birlikte yanında bulunan ve Kazakistanlı olduğu öğrenilen
turist bir kadın da gözaltına alındı.
24 Eylül 2016’da Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden alınan öğretmenleri için
Diyarbakır’da yapılan eyleme müdahale edin güvenlik güçleri 17 kişiyi gözaltına aldı.
25 Eylül 2016’da Diyarbakır’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Zarema Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Fahriye Adsay, gözaltına alındı.
25 Eylül 2016’da Diyarbakır ili Hazro ilçesi Helhel köyünde, 23 Eylül’de ilan edilen "sokağa çıkma yasağı"
ardından başlatılan askeri operasyon sırasında askerler tarafından düzenlenen ev baskınında 76
yaşındaki Saniye Ekti isimli yurttaş gözaltına alındı. Ekti, götürüldüğü Hazro Jandarma Komutanlığı’ndan
bir gün sonra serbest bırakıldı.
26 Eylül 2016’da Diyarbakır ili Dicle ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ferhat
Özyoldaş ve Murat Çelebi isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 28 Eylül 2016 tarihinde, Dicle İlçe Emniyet
Merkezi'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
27 Eylül 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Amed'teki
(Diyarbakır) D ve E tipi kapalı cezaevleri ile açık cezaevinde görevli 13 gardiyan gözaltına alındı. Dosyaya
gizlilik getirilirken, gardiyanların "PKK ve KCK üyesi olmak" ve "Örgüt adına eylem ve etkinliklere katılmak"
iddialarıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
27 Eylül 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Eşit ve Özgür Yurttaş Derneği’ne yönelik soruşturma
kapsamında 21 gün önce gözaltına alınan 14 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak
tutuklandı.
27 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Savur, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Hamza Savur, dün akşam (26.09.2016) saat 01.-0130 gibi çalıştığı yerden evine
dönerken yolda kontrol bölgesinde (hangisi olduğunu bilmiyoruz) gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan
sonra gece eşini arayıp gözaltına alındığını söylemiş. 155’i arayıp “TEM Şubede olduğunu öğrendik.
Başka herhangi bir bilgi alamadık. Yaklaşık 1 ay öncede kardeşimin evine baskın yapılmıştır. Kendisi evde
olmadığı için sadece arama yapılıp çıkılmıştır. Kardeşim gözaltında ancak “nerede ve nasıl” olduğunu
bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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28 Eylül 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde özel harekatçılar tarafından 26 Eylül yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alınan Ferhat Özyoldaş ve Murat Çelebi mahkemeye çıkarıldı. Savcılık tarafından "örgüt
üyesi olmak" iddiasıyla ifadeleri alınan 2 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede
hakim karşısına çıkan Özyoldaş ve Çelebi, "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklandı. Özyoldaş ve
Çelebi Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
29 Eylül 2016’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi kırsal alanında korucular, durumundan şüphelendikleri bir
şahsı durdular. Polonyalı olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.
30 Eylül 2016’da, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 8 Eylül’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve
aralarında Hênê Belediye Eşbaşkanı Abdurrahman Zorlu’nun da bulunduğu 7 kişi, Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından dün Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin
ardından Zorlu ve beraberindeki 6 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere
kadar süren sorguların ardından Hênê Belediye Eşbaşkanı Zorlu ve İsmail Yalımkaya isimli yurttaş “Örgüt
üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı, Yüksel Aktay, Yusuf Özçevik, Mehmet Topkaya, Hasan Topkaya ve
Murat Çali ise serbest bırakıldı. Zorlu ve Yalımkaya Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
30 Eylül 2016’da, Diyarbakır Silvan Belediyesi’nde hizmet binası girişinde polislerin kimlik sorduğu Kültür
ve Sosyal İşleri Müdürü Hasip Pilatin gözaltına alındı. Pilatin'e belediye hizmet binası girişinde uzun
namlulu silahlarla bekleyen polislerin kimlik sorduğu, belediye personeli olduğunu belirten Pilatin'in ise
polislere, "Beni tanıyorsunuz ve burada çalıştığımı biliyorsunuz değil mi?" dediği öğrenildi.
1 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın merkez ve ilçelerinde 25 Eylül'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
19 Eğitim Sen üyesi öğretmenden 4'ü tutuklandı. Öğretmenler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade
işlemlerinin ardından dün öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliyesine getirildi. Sendikal faaliyetleri nedeniyle,
"örgüt üyesi olmak" iddiasıyla suçlanan öğretmenlerden 3'ü savcılıktaki ifadelerin ardından serbest
bırakılırken 16 öğretmen ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 16
öğretmenden 12'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, 4'ü ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
3 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da gözaltına alınan 7’si BES üyesi 10 adliye çalışanı serbest bırakılırken, BES
Amed Şube Eşbaşkanı Bedirhan Çetinkaya ise tutuklandı.
6 Ekim 2016’da, DBP Diyarbakır/Bismil İlçe Örgütü eski yöneticisi Ejder Dağ (31), Siverek Cezaevi'nde
kalan bir yakını ile gerçekleştirdiği görüş sonrası onaylanan bir dava dosyası nedeniyle gözaltına alınıp
tutuklandıktan sonra aynı cezaevine konuldu.
6 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek 1 Ekim'de yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 20 öğretmenden 9'u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün
Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 1 öğretmen serbest bırakılırken, 6
öğretmen adli kontrol şartıyla, 2 öğretmen ise tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne
sevk edildi. Hâkimlikteki işlemlerin ardından aralarında Kürt Şair ve Yazar Rênas Jiyan'ın bulunduğu 7
öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18 aylık Şerman bebeğin annesi Fatma Gülçiçek Arı ise
katıldığı sendikal faaliyetler gerekçe gösterilerek "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Hakkında tutuklama
kararı verilen Fatma Gülçiçek Arı'nın ablası Adile Gülçicek Ekici ise aynı soruşturma kapsamında 30
Eylül'de tutuklanmıştı.
6 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçe merkezinde belediye çalışanı Mahfuz Taşkıran, Eyüp Koşar ve
Yaşar Şimşek isimli yurttaşlar evlerine baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından Taşkıran,
Koşar ve Şimşek gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 3 kişi, Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Bu arada 2 Ekim'de Abbas Nakçi isimli yurttaşın da gözaltına alındığı öğrenildi.
7 Ekim 2016’da, Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi Zeynep Altınkaynak, sabaha karşı Diyarbakır merkez
Kayapınar ilçesindeki evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
Altınkaynak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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7 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da eğitim emekçilerine dönük 5 gün önce gerçekleştirilen operasyon
kapsamında gözaltına alınan 12 öğretmenden adliyeye getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından edebiyatçı
öğretmen Murat Özyaşar ile 2 öğretmen serbest bırakılırken 9 öğretmen tutuklanma talebiyle Sulh Ceza
Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgularının ardından 8 öğretmen adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken 1 öğretmen sendikal faaliyetler gerekçe gösterilerek tutuklandı.
11 Ekim 2016’da, Diyarbakır merkez ve ilçelerinde sabah erken saatlerde çok sayıda eve eş zamanlı polis
baskını düzenlendi. Evlerin arandığı operasyonda aralarında DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hafize İpek,
HDP Diyarbakır il eşbaşkanları Cebbar Leygara ve Gülşen Özer, HDP Peyas (Kayapınar) İlçe Eşbaşkanı
Abbas Ercan, DBP ve HDP yöneticilerinin bulunduğu yaklaşık 55 kişi gözaltına alındı.
11 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Dicle ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 19 yurttaş
(Mustafa Alınteri, Celal Birtane, Behram Atlı, Muharrem Çelebi, Aziz Akdağ, Yemliğan Aksal, Hasan Öğüt,
Gökhan Öğüt, Abdurrahman Sert, Mustafa Dayan, Abdullah Çağlar, Özgür Karakuş, Ali Osman Akengin,
Muhammed Birkan, Vedat Altınay, Zülfiye Kişmir, Gülsüm Albora, Kadriye Karatay ve Muharrem Çelebi)
gözaltına alındı. 25 Ekim 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 19 kişi, serbest bırakıldı.
11 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 2
yurttaş (Abdullah Güler ve Taner Memiş) gözaltına alındı.
12 Ekim 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında polis ekipleri Diyarbakır’da 5 kişiyi
gözaltına aldı.
14 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle DBP'li Belediye Eşbaşkanı Zülfiye Kişmir, denetimli serbestlik
kapsamında imza vermek için gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Avukatıyla
görüştürülmeyen Kişmir, Diyarbakır’a götürüldü.
18 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde polisler tarafından öğle saatlerinde ev baskınları yapıldı.
Baskınlarda Ayşe Kanuszengin ve Aladdin Demir isimli belediye personelleri belediye binasında, DBP'li
Belediye Meclis üyesi Kemal Can, DİSKİ çalışanları İslam Şık ve Aziz Yıldız ile Abdurrahim Aşan ve
Mahfuz Yıldız isimli yurttaşlar ise evlerinde gözaltına alındı.
18 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde öğle saatlerinde yapılan baskınlarda aralarında belediye
personelleri Ayşe Kanuszengin ve Aladdin Demir’in de bulunduğu 7 kişinin ters kelepçe takılarak gözaltına
alınmasına tepki gösteren belediyesi eşbaşkanları polislerin tehdidine maruz kaldı. Polisler gözaltı
yapılmasına tepki gösteren belediye eşbaşkanlarını "Herkes haddini bilsin. Bu belediyeyi başınıza yıkarız"
diyerek tehdit etti. Öte yandan gözaltına alınan Ayşe Kanuszengin'in henüz 2 yaşında olan bebeği, aile
fertleri tarafından annesi tarafından emzirilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü, ancak polislerin
bebeğin annesi tarafından emzirilmesine izin vermedi.
19 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice-Kulp ilçeleri arasında bulunan karayolunda operasyondan dönen
korucuların içinde bulunduğu minibüse yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırı ardından olay yerine gelen çok
sayıda korucunun Gürbeyli köyüne baskın düzenlendiği ve evinin önünde bulanan Kerim Perçin isimli
yurttaşı darp ettiği iddia edildi. Perçin, daha sonra gözaltın alındı.
20 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da polise gönderilen 3 ihbar maili gerekçe gösterilerek yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan Kongreya Jinên Azad (KJA) Yöneticisi Zeynep Altınkaynak'ın da aralarında
bulunduğu 15 kişi 14 gündür gözaltında. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Altınkaynak ve isimleri
öğrenilmeyen 14 kişinin soruşturmasına gizlilik kararı alınırken, ne ile suçlandıkları konusunda bilgi
edinilemedi.
22 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar İlçesi Yeniköy mezarlığında, Ruken Amed kod isimli HPG
militanı Şerife Ergün için düzenlenen cenaze törenine katılan yurttaşlara polis tarafından müdahalede
bulunuldu. Müdahale sırasında, Ergün'ün posterini taşıdıkları gerekçesiyle Merve Ergün (17) ile Ergün'ün
kardeşleri Recep ve Süleyman Ergün gözaltına alındı.
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25 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde AKP İlçe Başkanı Deryan Aktert'in öldürülmesi ardından 11
Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 21
kişi ifade işlerinin ardından Dicle Adliyesi'ne götürüldü. "Örgüt üyesi olmak" ve Aktert'in öldürülmesi
olayıyla ilgileri olduğu iddiasıyla ifadeleri alınan 16 kişi, savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişi ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
25 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Bermal Birtek, Diyarbakır
merkezde polislerin yaptığı yol kontrolü sırasında kendi kullandığı araçta gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen Birtek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
25 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde haklarında yapılan ihbar gerekçe gösterilerek 18
Ekim'de polisin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişi, Kocaköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade
işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Gizlilik kararı alınan soruşturmada, "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla suçlanan belediye personelleri Ayşan Zengin ve Aladdin Demir, DBP'li Belediye Meclis
üyesi Kemal Can, DİSKİ çalışanları İslam Şık, Aziz Yılmaz ile Abdurrahim Aşan ve Rıza Yılmaz isimli
yurttaşlar savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi serbest bırakılırken, Ayşan Zengin, Aziz
Yılmaz ve İslam Şık tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki
sorguların ardından diğer 3 kişi de serbest bırakıldı. Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında isimleri
öğrenilemeyen 3 kişinin daha gözaltına alındığı ve Kocaköy Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu öğrenildi.
25 Ekim 2016 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı alınan verilen
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlarından Gültan Kışanak Diyarbakır Havalimanı'nda, Fırat Anlı
ise adresinde, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının
ardından Eşbaşkanların evinde, polis tarafından arama yapıldı. Diyarbakır Savcılığı tarafından konu ile
ilgili yapılan açıklamada, Kışanak'ın 2015/45832 sayılı dosyada "PKK/KCK üyesi olma" iddiasıyla
yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alındığı ve Anlı'nın ise 2016/32488 sayılı dosyasında "Devletin
egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemleri" iddiasıyla
yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. 30 Ekim 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kışanak ve Anlı “silahlı örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklandı. Bir gün sonra gözaltın alınan ve Eşbaşkanlarla birlikte adliyeye getirilen KJA Dönem
Sözcüsü Ayla Akat Ata'da aynı suçlamalarla tutuklandı. Kışanak, Anlı ve Akat, Kocaeli’nin Kandıra
ilçesinde bulunan F Tipi Cezaevi’ne götürüldü. .
26 Ekim 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Fırat Anlı ile Gültan Kışanak'ın TEM Şube
polisleri tarafından gözaltına alınmasının ardından ablukaya alınan belediye binası önünde sabah
saatlerinden itibaren bir araya gelmeye başlayan halka, polis müdahale etti. Polisin saldırıya hazırlanması
üzerine HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Besime Konca ve Ayşe Acar Başaran TOMA'nın önüne geçti.
Kalkan ve copları ile vekillerin üzerine yürüyen polisler, Uca, Konca ve Başaran'ı darp etti. Uca cop
darbeleri nedeniyle fenalık geçirdi. Müdahaleler esnasında gözaltına almalar da yaşanırken, belediyenin
arka sokaklarında toplanan kitlenin arasına giren Nissan marka, siyah renk ve sivil plakalı 4 arazi
aracından inen yüzleri maskeli polis, kitleden bir kaç kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Polisin götürmek
istediği 2 genç kaçarken, polis arkalarından ateş açtı. Kovalamacanın ardından yakalanan ve isimleri
öğrenilemeyen 2 genç, darp edilerek araca bindirildi. Polise engel olmak isteyen HDP milletvekilleri Çağlar
Demirel, Besime Konca, Leyla Birlik, Dirayet Taşdemir, Selma Irmak ve Ferhat Encu'nun etrafını saran
polis, vekilleri de darp etti. Kalkan ve coplarla vekillere saldıran polislerin başındaki amirin, bir ara
"Vekilleri de gözaltına alın" demesi dikkat çekti. Buradaki müdahale sırasında da 10 kadar yurttaş da
gözaltına alındı. Gün boyunca süren polis müdahalesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Zülküf Karatekin, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Kemal Buluş, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı
Harun Vural, Belediye Meclis Üyesi Nadir Bingöl, Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şefi Fikret Fidan,
Su Kaçak Kontrol Şube Müdürü Nejat Akyüz, Amed Büyükşehir Belediyesi çalışanları Sultan Şafak, Fırat
Düzgün, Hafnaz Sadak, Ahmet Balda, Gülistan Ensarioğlu, Rıfat Roni, Nurettin Bolkan, Hacı Çetin,
Halime Narınç, İskender Demir ve soyadı öğrenilemeyen Gülseren gözaltına alındı.
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26 Ekim 2016’da, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır’ın
Silvan ilçesinde aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP)
yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ)
Genel Müdürlüğü binasına, jandarma ve polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Binada arama yapıldı.
Baskının ardından, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Kemal Buluş, Jandarma tarafından gözaltına alındı.
27 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde polis tarafından evlere baskın düzenlendi. Baskınlarda
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi Şaban İlter ve ismi öğrenilemeyen 4 yurttaş gözaltına alındı.
Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.
27 Ekim 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlarının gözaltına alınmasını protesto etmek
amacıyla Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın fotoğraflarının yer aldığı pankart belediye binasına asıldı. Ancak
pankart asılır asılmaz polis tarafından indirildi. Binaya pankartı asan Genel Sekteter Yardımcıları Necati
Pirinçioğlu ve Rojda Balkaş Akyüz ile Destek Hizmetleri Daire Başkanı Şiyar Nezan gözaltına alındı.
28 Ekim 2016’da, Azadiya Welat Diyarbakır (Diyarbakır) dağıtımcısı Leyla Yıldız sabah saatlerinde gazete
dağıttığı esnada polis tarafından bir saat alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.
29 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 28 Ekim akşam saatlerinde Piran Belediye Meclis Üyesi
Ramazan Andiç'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ahmet Alınbay, İbrahim Zeren,
Mehmet Ezgi, Ali Süleyman Sevinç, Ramazan Andiç, ilk olarak Dicle Emniyet Müdürlüğü'ne ardından da
Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
29 Ekim 2016’da Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlarının gözaltına alınmasına
karşı başlatılan eylemlere katılım çağrısı yapan Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Fatma Arşîment ile DBP
ve HDP'li yöneticiler Hasan Güngör, Mehmet Yalçınkaya, Mustafa Maçin, Şükrü Can ve Muhammed
Kaya, "Halkı isyana teşvik etme" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Huzurevleri Karakoluna
götürülen partililer, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
30 Ekim 2016’da, basın ve yayın organlarına konuşan Newroz Reşitoğlu; “26 Ekim’de demokratik hakkımı
kullanmak üzere belediyenin önüne geldim” diye anlatmaya başlıyor.“Belediye başkanlarımız gözaltına
alınmıştı. Bunu protesto etmek için ben de demokratik hakkımı kullanarak belediyenin önüne geldim. DBP
Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel belediye binasındaydı. Binadan çıkınca konuşma yapmak istedi. Bu
sırada polis müdahale etti. Tuncel’in yanında HDP’li milletvekili Sibel Yiğitalp ve başka partililer de vardı.
TOMA’dan su sıkılınca bir halka olduk onlarla. TOMA’nın suyu bitti, gitti. Başka bir TOMA geldi, o da su
sıktı. Su kesilince Sebahat Tuncel polislere yönelik sert konuşmalar yapıyordu, ‘Bu yaptıklarınız için
yargılanacaksınız’ diyordu. Bu arada polisler bizim gruba saldırdı. Copla vurmaya başladılar. Beni gruptan
ayırdılar. Copla, tekmeyle dövdüler beni. Sol ayağıma da darbe alıyordum, ‘Vurmayın, ayağım sakat’
dedim, ama daha çok vurdular. Beni yere yatırıp ters kelepçe taktılar. Daha önce trafik kazasında kırılan
ve platin takılan ayağımın üstüne bastılar, copla vurdular. ‘Bizden hatıra kalsın’ dediler.” Ardından polis
otobüsüne götürmüşler Newroz Reşitoğlu’nu. Sürükleyerek, döverek… Otobüste, aralarında kadınların da
olduğu 7 kişi daha var gözaltına alınan. Yaklaşık 40 dakika otobüsün içinde beklemişler. “Ayağım çok
kötüydü” diyen Reşitoğlu, otobüste yaşadıklarını da anlattı:“Acıya dayanamıyordum. Başımı otobüsün
camına vurmaya başladım. Gözaltına alınan kadınlar beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Otobüsün önünde
oturan polis, ‘Bırakın kırsın camı, bir tarafını kesip öldürsün kendini’ diyordu. Sonra devlet hastanesine
götürdüler bizi. Ellerimiz kelepçeliyken muayene etti bizi doktor. İçeride polisler vardı ve doktorlar da buna
itiraz edemiyordu. Doktorlar da korkuyor tabii, açığa alınabilirler, ihraç edilebilirler.”Newroz Reşitoğlu, bir
gün sonra bir daha getiriliyor hastaneye. Ayağı alçıya alınıyor bu sefer. Ağrıları dindirecek ilaçlar yazıyor
doktor. Bu ilaçların gözaltında tutulduğu 7 gün boyunca kendisine ulaştırılmadığını, ilaç reçetesinin
ailesine verilmediğini anlatıyor. Ayağının acısına dayanamadığı zamanlar olmuş, gözlerinden yaşlar
gelmiş ve zayıflık gösterdiğini düşünüp kendine çok kızmış. Ayağının acısına bir süre sonra tuvalete
gidememe sancısı da eklenmiş. Gözaltında tutulduğu spor salonunda yaşadıklarını da şöyle anlattı, “Spor
salonunda polise ifade vermek için bekleyen 150 kişi vardık. Belediyenin önünden gözaltına alınanların
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hepsinde darbe izleri vardı. Birinin kolunda çıkık vardı, bir başkasının ayağı incinmişti mesela. Ama en
kötü durumda olan bendim. Ayağım kırıktı ve alaturka olduğu için tuvaleti kullanamıyordum. Bu yüzden iki
gün bir şey yemedim. Ama karnıma sancılar girmeye başladı. Tuvalete gitmek tam bir işkence oldu benim
için. Çünkü 100 metreden fazla yürümem, bir üst kata çıkmam ve alaturka tuvaleti kullanmam gerekiyordu.
Benimle birlikte gözaltında olan arkadaşlar bir çözüm aradılar ve plastik sandalyelerden birinin oturma
yerini kesip kullanabileceğimi söylediler. Tabi bunun için polisten izin almamız gerekiyordu. Önce itiraz
ettiler, ‘devletin demirbaş malına zarar veremeyiz’ diye. Arkadaşların kendilerinin bir plastik sandalye
alabilecekleri yönünde önerisi oldu. ‘Yoksa biz de yemek yemeyeceğiz’ dediler. Böyle kararlı davranınca
izin verdiler.” Kırık ayağıyla 7 gün gözaltında kaldıktan sonra polise ifade verebilmiş Newroz Reşitoğlu.
Dediğine göre 8 sayfalık bir ifadeden sonra savcılığa çıkmadan serbest bırakılmış. Şimdi bir yandan tedavi
oluyor, bir yandan polis ifadesinin savcılığa gitmesini ve hakkında açılacak olası bir davayı bekliyor. (Vecdi
Erbay verbay@gazeteduvar.com.tr)
1 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurettin Bakan, şu beyanlarda bulundu:
“26.10.2016’da belediye eşbaşkanlarının gözaltına alınmasından dolayı Büyük Belediyesi önüne gittim.
Orada önce Toma bize su sıktı. Daha sonra polisler müdahale etti. Beni gözaltına almaya çalışan polis,
sağ kolumu arkaya doğru büktü ve vücuduma copla vurdu. Kolumun kırıldığını düşündüm. Bunu yapan
polisi hatırlamıyorum. Ancak görüntüler sosyal medyaya düştü. Gözaltına alındıktan sonra hastaneye
götürüldüm. Oradaki doktor beni kelepçeli bir şekilde yanımda polis varken baktı. Doğru dürüst muayene
edilmedim. Kolumu söylediğim halde film bile çekilmedi. Herhangi bir tedavi yapılmadı. Oradaki doktor
rapora ne yazdı bilmiyorum. Karakola götürüldük. 27.10.2016’da Dicle üniversitesine götürüldüm, orada
film çekildi ancak herhangi bir tedavi yapılmadı. Tekrar karakola götürüldüm. 28.10.2016 3 kez hastaneye
götürüldüm. Film çekildi. Sağ kolumda “çıkık ve çatlak” olduğunu söyledi. Kolum alçıya alındı. Başka bir
tedavi yapılmadı ve karakola döndük. Bu sabahta serbest bırakıldım. Polis tarafından işkenceye uğradım.
Bunu hastanede raporlaştırılmadığını düşünüyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
1 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevzat Reşitoğlu, şu beyanlarda bulundu:
“26.10.2016’da Diyarbakır Büyükşehir belediyesi eş başkanlannın gözaltına alınmasını protesto etmek için
belediyenin önündeydim. Polisler müdahale etti. İki polis beni gözaltına almaya çalışırken darp etti. Ellerim
arkadan ters kelepçelendi. Beni o şekilde yere yatırdılar. Sol ayağımda platin olduğunu söyledim. Bunun
üzerine polislerden biri sol ayağıma bastı. Bu şekilde gözaltına alındım. Önce Selahattin Eyyubi Devlet
Hastanesine götürüldüm. Oradaki doktor bizi kelepçeli muayene etmek istedi. Biz tepki gösterdik,
kelepçeleri çıkardı. Ancak sadece kelepçeden dolayı elimdeki şişliği yazdı. Doktor ayağım için ne film çekti
ne de herhangi bir tedavi yaptı. o şekilde karakola götürüldüm. Ertesi gün ağrım artınca ben ve eli kırılmış
olan Nurettin Bakan ile ambulansla hastaneye götürüldük. Orada beni ayağımın filmi çekildi. Doku
zedelenmesi ve çatlak olduğunu söylendi. Ayağım alçıya alındı. Doktor ilaçta yazdı ancak gözaltı boyunca
ilaçlarımız verilmedi. Dicle üniversitesinden tekrar karakola götürüldüm. Ve dün akşam serbest bırakıldım.
Polis tarafından işkenceye uğradım. Bunu hastanede raporlaştırılmadığını düşünüyorum. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
2 Kasım 2016’da, Diyarbakır’da, KHK kararı ile kapatılan Azadiya Welat çalışanı olan İsmail Çoban
polislerce gözaltına alındı.
2 Kasım 2016’da, Diyarbakır Bağlar'da 28 gün önce gözaltına alınan Şefik Yıldırım (48), gözaltına
alınmadan önce polislerce fiziki takibe alıp, evine polisler tarafından çarpı (X) işareti atılarak (ŞYR)
harflerinin yazıldığı iddia edildi.
4 Kasım 2016’da, Diyarbakır Başsavcılığının verdiği gözaltı kararı sonucu gece yarısı eş zamanlı
baskınlarla HDP'li vekiller gözaltına alındı. HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın
evlerini basan polisler Figen Yüksekdağ’ın evinde bulunanları darp ederek, Yüksekdağ’ı gözaltına aldı.
Selahattin Demirtaş da polislerin aramasının ardından gözaltına alındı. Evlerine yapılan polis baskını
ardından gözaltına alınan HDP’li vekilleri şöyle: Eş Başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş,
Diyarbakır Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Ziya Pir, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Ferhat Encü,
Hakkari Milletvekili Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan,
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Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan. HDP Milletvekili İmam
Taşçıer de gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, HDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken, HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, HDP
Şırnak Milletvekilli Ferhat Encü, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Hakkari milletvekili Selma
Irmak, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan çıkarıldıkları
mahkemede tutuklandı. Çıkarıldıkları Diyarbakır Adliyesi’ndeki ifadelerinde “Er ya da geç demokrasi
mücadelemiz kazanacaktır. Bizi ancak seçen halkımız sorgulayabilir” diyen HDP Eş Genel Başkanları
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.
4 Kasım 2016 tarihinde, gözaltına alınan HDP Eş başkanları ve milletvekillerinin getirildiği adliye binası
önünde toplanan gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat
Tuncel ve grupta bulanan 10 yurttaş gözaltına alındı. Zor kullanılarak gözaltına alınan Tuncel, polis
tarafından yerlerde sürüklenerek darp edildi. 06 Kasım 2016’da tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Tuncel, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak'
suçlamalarıyla tutuklandı.
7 Kasım 2016’da, Eğitim Sen üyesi yazar-şair Ülkü Bingöl dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Ofis
Semt’inde polisler tarafından gözaltına alındı.
22 Kasım 2016’da, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil Sokak’ta yürüyen bir kadın,
Hyundai marka siyah camlı araçtan açılan ateş sonucu vuruldu. Kadın yere düştükten sonra 4 el daha
ateş edildi. İbrahim adlı bir çocuk ise, kadının fotoğrafını çektiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına
alındı.
5 Aralık 2016’da Diyarbakır’da bir kadın, otobüs durağında araç beklediği sırada özel harekat polisleri
tarafından gözaltına alındı. Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde yaşanan
olayda, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, durakta otobüs beklediği sırada içerisinde bulundukları zırhlı
araçla kimliği bilinmeyen sarı saçlı kadının yanına gelen özel harekat polisleri, araçtan indikleri gibi önce
havaya iki el ateş açtı. Ardından duraktaki kadın darp edilerek gözaltına alındı. Zırhlı araca bindirilen
kadın, olay yerinden götürüldü. Gözaltına alınan kadının nereye götürüldüğü konusunda da bilgi
edinilemedi.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Merkez Kayapınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında
Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Ali Aydın gözaltına alındı. 07 Aralık 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla
tutuklandı.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Merkez Yenişehir ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında
Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Selim Kurbanoğlu gözaltına alındı. 07 Aralık 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurbanoğlu, "Örgüt üyesi olmak"
suçlamasıyla tutuklandı.
8 Aralık 2016’da Diyarbakır’da önceki gün Yenişehir Belediyesi’ne düzenlenen polis baskını sırasında
polislerin sert tutumuna tepki gösterdiği için darp edilen belediyede elektrik mühendisi olarak görev yapan
Bişar Tutuş, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Darp edilme görüntüleri belediyenin
güvenlik kamerasına takılan Tutuş, savcılık ifadesi ardından çıkarıldığı mahkemede, “Resmi görevlilere
mukavemet edip hakaret etme” suçlamasıyla tutuklandı.
10 Aralık 2016’da Diyarbakır ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında KHK ile kapatılan JINHA
imtiyaz sahibi Kader Gözüoğlu ile eski imtiyaz sahibi Aycan Çakır gözaltına alındı. İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gözüoğlu ile Çakır, savcılık
ifadeleri ardından serbest bırakıldı.
12 Aralık 2016’da Hakkında gözaltı kararı bulunan Akdeniz Belediye Eşbaşkanı Yüksel Mutlu,
Diyarbakır'da gözaltına alındı.
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12 Aralık 2016’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kongreya Jinên Azad (KJA)
Koordinasyon Kurulu Üyesi Sara Aktaş, Diyarbakır'daki evinde bir kez daha gözaltına alındı. Aktaş,
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. Diyarbakır İl Emniyet
Müdürlüğü TEM Şubesi'nde tutulan Aktaş'ın İstanbul'a götürüleceği kaydedildi. 27 Kasım'da "KCK Türkiye
Sorumlusu" iddiasıyla Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Aktaş, 1 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece
"ev hapsi" cezası verilerek, serbest bırakılmıştı. Sara Aktaş 14 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
15 Aralık 2016’da Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 6 Nisan’da uzman çavuş Muhammed Sait Çelik'in
öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 Aralık’ta 23 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı
baskınlarda gözaltına alınan 28 kişi, savcılığa çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmaları
talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 28 kişiden, 8’i tutuklandı, 11’i ise “adli kontrol” kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. 7 kişi de tutuksuz yargılama kararıyla serbest kaldı.
15 Aralık 2016’da Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile kendi evinde 1-1 berabere
kalan Amedspor'un başkanı Nurullah Edemen maçtan sonra polis saldırısına uğradıklarını söyledi.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Amedspor Başkanı Nurullah Edemen "Polisin bizlere ne gerekçeyle
saldırdığını bilmiyoruz. 2 futbolcumuz darp edildi, hastaneden darp raporu aldı. Şu an emniyetteyiz
oyuncumuz Mansur Çalan gözaltında" dedi.
16 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Soylan Baytur, şu beyanlarda bulundu:
“Biz Lice’de oturuyoruz. Oğlum Hüseyin Baytur, 20 Kasım 2016 günü Diyarbakır’a bir yas için 3
arkadaşıyla beraber yola çıktılar. Geldikleri Kocaköy ilçesinde özel harekat polisleri tarafından durdurulup
kimlikleri sorgulanmış ve her 4 de gözaltına alınıyorlar. O sırada oradan geçen Lice yolcu minibüslerindeki
yolcular buna tanık oluyorlar. Şoför, oğlum Hüseyin’i tanıdığı için gelip bize haber verdi. Biz Diyarbakır’a
gelip TEM’e başvurduk. Gözaltında olduklarını bize söylediler. Ancak 15 gün boyunca ne avukat ne de
aileden kimse görüşemedik. Gözaltında 19. Gün mahkemeye çıkardılar. 1 kişiyi serbest bıraktılar. Oğlum
Hüseyin ve diğer üç kişiyi tutukladılar. Gözaltındayken oğluma siz bomba için geldiniz diye suçlamalarda
bulunmuşlar. Ayrıca oğlumun Newrozda çektiği bir fotoğrafta PKK’yi temsil eden bir bayrakla fotoğrafınız
var. Örgüt üyesisiniz diye suçlamalarda bulunmuşlar. Oğlum hiçbir örgüt üyesi değil ve suçsuz yere
cezaevinde tutuluyor. Bu durum için sizden gerekli hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
16 Aralık 2016’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi
polisleri tarafından 12 Aralık’ta gözaltına alınan Adem Yakışır (32), daha sonra çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Tutuklanan Yakışır için havuz medyasında, “PKK dağ kadrosundan geldiği ve eylem
hazırlığında olduğu değerlendirilen bir terörist yakalandı” şeklinde haberler servis edildi. “Dağ
kadrosundan gelip, sansasyonel eylem yapma hazırlığında olduğu” şeklinde hedef gösterilen kişinin evli
ve iki çocuk babası inşaat işçisi olduğu ve ailecek mağdur edildikleri eşi tarafından açıklandı.
22 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına
alınan kültür çalışanı Gurbet Aksoy, Bismil Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra Mardin
Jandarma Alay Komutanlığı’na getirildi. Aksoy avukatı ve ailesiyle görüştürülmezken, hangi gerekçe ile
gözaltına alındığı ise bilinmiyor.
23 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulfetah Çiçek, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Kenan Çiçek, kendi halinde evli ve iki çocuğu var. Geçimini inşaatlarda çalışarak sağlıyor. Ancak
21.12.2016’da sabah saat 02.00 sularında evine polis olduklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi ve birçok zırhlı
araçla evine baskın düzenleyerek oğlum Kenan’ı gözaltına aldılar. Arama sırasında evi dağıtmışlardır.
Gözaltına alınma sırasında oğlumu tartaklamışlardır. Emniyette avukat aracıyla oğlumdan haber alabildik.
Bize 5 gün sonra mahkemeye çıkarılacağı söylendi ancak 2 gün sonra Kayseri’ye götürdükleri bilgisi
verildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
25 Aralık 2016’da, Diyarbakır’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında KHK ile kapatılan Dicle
Haber Ajansı Haber Müdürü Ömer Çelik, gözaltına alındı. Çok sayıda polis tarafından yapılan ev
baskınında evdeki eşyalar dağıtılırken, anne Çelik'in başına silah doğrultan bir polis ise "Sen niye oğlunu
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gazeteci yaptın? Niye izin verdin?" diye hakaret etti. Yarım saat süren işkencenin ardından bu kez içeri kar
maskeli TEM polisleri girdi. 2 buçuk saat süren detaylı aramanın ardından evi dağıtan polis, Çelik'i ters
kelepçeleyerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Evdeki herkesin cep telefonuna, kitap ve flash belleklere
el koyan polisler, evden ayrıldı.
26 Aralık 2016’da, Diyarbakır Valiliği tarafından yetkileri elinden alınan Kulp Belediyesi Eşbaşkanı Sadiye
Sürer’in hakkında savcılık tarafından verilen gözaltı kararı gerekçesiyle ev adresine baskın düzenlendi.
Baskın ile birlikte evinde uzun süre arama yapılan Sürer, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
26 Aralık 2016’da, Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel
Tuğluk ve DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına
alındı. Gizlilik kararı alınan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişinin isimleri şöyle: Cafer Kan, Edip Yaşar,
Cabbar Leygara, Elvan Baran, Aysel Tuğluk, Seydi Fırat, Ramazan Özbek, Halis Bilen, Mehmet Baysal.
28 Aralık günü hakim karşısına çıkan 10 Kürt siyasetçiden Aysel Tuğluk, Cafer Kan, Edip Yaşar ve
Abdulbaki Karadeniz ve Cabbar Leygara tutuklandı.29 Aralık tarihinde de Seydi Fırat, Ramazan Özbek,
Halis Bilen ve Mehmet Baysal tutuklandı. Elvan Baran ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.
28 Aralık 2016’da, DBP Diyarbakır İl Örgütü yöneticisi Nezahat Şengez, polislerce gözaltına alındı.
Roboski katliamının yıldönümü dolayısıyla il binasında düzenlenen anmadan sonra Şengez, parti
binasından çıktığı esnada gözaltına alındı.
29 Aralık 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Salih Akdoğan ve
DBP Genel Merkez çalışanı Ahmet Karaağaç, DBP Diyarbakır İl Örgütü binasında çıkarken, polislerce
gözaltına alındı. Akdoğan ve Karaağaç’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
29 Aralık 2016’da, Diyarbakır Lice'de de Yalaza (Kerwas) köyü Mehlê mezarsında devam eden sokağa
çıkmaya yasağı gerekçe gösterilerek askerlerce mezraya baskın düzenlendi. Ev baskınları sonucu Mehlê
mezrasında geçen Haziran ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda
öldürülen Mehmet Şirin Kocakaya’nın kardeşi Serdar Kocakaya, amca çocukları Şahin Kocakaya, Recep
Kocakaya ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 yurttaş İlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldüğü belirtildi. Köy baskınında askerlerin köy halkına hakaretlerde bulunduğu
öğrenilirken, gözaltına alınan yurttaşların ailelerinin tedirgin olduklarını ifade etti.
Düzce
30 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 27 Haziran günü evlere düzenlenen baskında gözaltına
alınan Mahsun Büyükşahin, İhsan Çaytaş, Kadri Akdoğan, Aysel Tufan, Yusuf Demir, Umut Diri, Serdar
Demirhan ve Reşat Taşdemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İlçe Adliyesi'ne sevk
edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişi, "adli kontrol" şartıyla serbest
bırakıldı.
30 Eylül 2016’da, Düzce’de ismi öğrenilemeyen 3 HDP çalışanı da sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek, "örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.

Edirne
6 Ocak 2016’da Edirne’de düzenlenen ev baskınlarında HDP Merkez İlçe Örgütü Eş Başkanı Selahattin
Karatoprak’ın da bulunduğu 13 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
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18 Şubat 2016’da Edirne’nin Keşan İlçesi’nde ÖDP İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Karagöz,
yerel gazetelere yaptığı bir açıklama gerekçe gösterilerek “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan tutuklandı.
15 Mart 2016’da polis ekiplerinin HDP ve DBP’ye yönelik düzenlediği operasyonlar sonucu Edirne’de 4 kişi
gözaltına alındı.
28 Nisan 2016’da daha önce Edirne’de gözaltına alınan HDP İl Örgütü Eş Başkanı Hazal Köysüren
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
30 Mayıs ve 31 Mayıs 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarla Edirne’de HDP İl Örgütü Eş
Başkanı Beşir Belke ve Selahattin Karatoprak gözaltına alındı.
Elazığ
12 Ocak 2016’da, Elazığ ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 14 öğrenci, "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. 13 Ocak 2016 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü’nde
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 öğrenciden, Agit Çiftçi, Erkan Bilgi, Erkan Efe,
Doğan Dayansan, Mehmet Sait Acar, Ali Barslan ve Serhat İnci tutuklandı.
14 Ocak 2016’da Karakoçan’dan Elazığ’a giderken ilçe çıkışında aracı durdurulan HDP Parti Meclisi üyesi
Mustafa Haskırın “hakkında ihbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
15 Ocak 2016’da Elazığ’da ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne giden Hüsnü Yaprak adlı
öğrenci sevk edildiği mahkemece “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.
27 Ocak 2016’da, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, polis tarafından eşzamanlı gerçekleşen ev baskınlarında
Belediye Eşbaşkanları Cennet Ayık ve Burhan Kocaman, HDP ilçe eşbaşkanları Zeynel Akbaba ve
Reyhan Olgun'un aralarından bulunduğu 11 yurttaş gözaltına alındı.
28 Ocak 2016’da, Elazığ ilinde, Hozat Garajı'nda bulunan Jiyan Kitap Evi'ne polis tarafından baskın
düzenlendi. Kitapevinde yapılan aramanın ardından "bandrol olmadığı" gerekçesi ile yüzlerce kitaba el
konuldu. Baskından sonra Kitap Evi sahibi Ayhan Görgü, polisler tarafından ifadesi alınmak üzere
gözaltına alındı.
19 Şubat 2016’da, Elazığ ilinde, gözaltına alınan Erkan Akkoç isimli yurttaş, "Örgüte bilerek isteyerek
yardım etmek" ve "Örgüt üyeliği" gerekçeleri ile tutuklandı.
10 Mart 2016’da, Elazığ ve Tunceli'in Hozat ve Pertek ilçelerinde, ev baskınlarında gözaltına alınan Fikri
Karakuş, Mehmet Ali Can, Hayati Balık ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, adliyeye sevk edildi. Tutuklanma
talebiyle mahkemeye gönderilen 4 kişiden 3'ü, serbest bırakılırken, Fikri Karukuş ise, "örgüt üyesi"
gerekçesiyle tutuklandı. Karakuş, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
15 Mart 2016’da, Elazığ ilinde, sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP il
yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 4 yurttaş gözaltına alındı. 17 Mart 2016’da, tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Mehmet Kılıçtepe, Abbas Yıldız ve Hüseyin Yılmaz
isimli yurttaşlar, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
16 Mart 2016’da, Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Vedat
Bingöl ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi bilinmeyen 2 kişi Elazığ Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Mart 2016’da Elazığ’da ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kişiden Mehmet Kılıçtepe, Abbas Yıldız ve
Hüseyin Yılmaz “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
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18 Mart 2016’da, Elazığ, Tunceli merkez ve Pertek ilçesinde gözaltına alınan Erdal İnselli, İlkay Cem Işık,
Yusuf Topçu Ahmet Elma, Önder Ergen, Ali Kuş, Yaprak Kurban ve Erol Can Pertek İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 8 kişiden Yaprak Kurban ifadesinin ardından
serbest bırakılırken 7 kişi ise tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi. Dosyalarında gizlilik kararı
olmasından dolayı gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen 7 kişi "Örgüt Üyeliği" suçlamasıyla mahkemeye sevk
edildi. Mahkemede 7 kişiden Şengül ve Topçu serbest bırakılırken, İnseli, Elma, Ergen, Kuş ve Işık ise
tutuklanarak Elazığ E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
20 Mart 2016’da, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Newroz kutlamasının ardından polisler tarafından darp
edilerek gözaltına alınan Muhammed Kaya, Ozan Kaya ve Bünyamin Olgunûn savcılıktaki ifade
işlemlerinin ardından Ozan Kaya ve Bünyamin Olgun serbest bırakılırken, Muhammed Kaya mahkeme
tarafından "örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklanarak, Elazığ E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
23 Mart 2016’da, Elazığ'da 22 Mart günü yapılan ev baskınlarında "Örgüt propagandası" yaptıkları
gerekçesiyle gözaltına alınan DBP ilçe yöneticisi Nurettin Yeşiltarla, Müzeyyen İnal ve Faris Altunboğa
savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016’da, Elazığ’da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle yaşadığı Palu ilçesine bağlı
Ardurek (Gökdere) köyünde dün gözaltına alınan DBP ilçe yöneticisi Ramazan Ayan, 'örgüt propagandası'
yapmak iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Ayan, Harput E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
11 Mayıs 2016’da, Elazığ Yıldızbağları ve Fevzi Çakmak mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında
Fırat Üniversitesi öğrencileri Ali İhsan Kazat, Seval Yetim, Selda Oğuz ve Teoman Gök gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen öğrenciler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 4 kişiden
Ali İhsan Kazat 12 Mayıs günü “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
31 Mayıs 2016 tarihinde Elazığ ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP Elazığ İl
Eşbaşkanı Mehmet Nazif Koç ve Merkez İlçe Eşbaşkanı Semra Çelik ile Yunus Güneş, Türkan Bingöl,
İbrahim Güngör, Ahmet Emektar, Hasan Üzüm ve Hüseyin Acar isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 03
Haziran 2016 tarihinde, emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 8 kişiden Koç ve Türkan serbest bırakılırken, 6 "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
9 Temmuz 2016’da, Elazığ İl Eşbaşkanı Mehmet Nazif Koç ve beraberinde ki 3 kişi 8 Temmuz günü
akşam saatlerinde Dêp (Karakoçan) ilçesinde gelirken il çıkışında bulunan polis noktasında gözaltına
alındı. Haklarında topladıkları fitre ve zekâtları "Örgüte finanse etme" dolayısıyla ihbar olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınan 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Eşbaşkan Koç ise üzerinde bulunan 7 Bin TL'ye
yakın paradan dolayı "Yasadışı örgüte finans sağlama" gibi gerekçelerle Elazığ TEM Şube'de alınan
ifadesinin ardından Adliye'ye götürüldü. Savcı, ifadesini almaya dahi gerek duymadan Koç'u serbest
bırakırken izinsiz para toplama gerekçesiyle toplanan 7 bin TL'ye yakın paraya ise el konuldu.
1 Ekim 2016’da, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 29 Eylül günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan
ve aralarında belediye eşbaşkanları Cennet Ayık ile Burhan Kocaman'ın da bulunduğu 13 kişinin
adliyedeki işlemleri gece geç saatlerde sona erdi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen belediye
çalışanlarından 11'i "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, eşbaşkanlar Ayık ve Kocaman, "ihale
kanununa ve vergi usul kanununa muhalefet", "haksız ekonomik kazanç sağlama", "kamu kurum ve
kuruluşu zararına dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanmak" iddialarıyla tutuklandı. Eşbaşkanlar, Elazığ E
Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
2 Kasım 2016’da Elazığ ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 10 kişi (DBP il Eşbaşaşkanı
Nafiz Koç, DBP eski Eş Başkanı Zehra Konar Alacakaya, HDP İlçe Eşbaşaşkanı Suat Yavuz, yöneticiler
Nihat Çelebi, Şaban Bal, Ali Haydar Avcı, Erdem Yılmaz, Cumali Omurca, Ali Ormanoğlu, Ramazan Ayan)
gözaltına alındı. 11 Kasım 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 10 kişi "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
5 Aralık 2016’da Elazığ’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DBP Elazığ İl Eşbaşkanı Aynur
Akgündüz, Yunus Kaval, Aral Yılmaz, Mehmet Sıdık Çelik, Erhan Güneş ve Songül Demir emniyetteki
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işlemlerin ardından adliyeye getirildi. Savcılık tarafından “Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmaları
talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden, Kaval, Yılmaz, Çelik ve Güneş tutuklandı. DBP İl Eşbaşkanı
Akgündüz ile Demir ise haftanın 3 günü imza atmak şartıyla “denetimli serbestlik” ile serbest bırakıldı.
Tutuklananlar Elazığ E Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, 6 kişinin adliye işlemlerini takip eden Gazeteci
Mehmet Güleş polisler tarafından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra gözaltına alındı.
20 Aralık 2016’da Elazığ ilinde, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında
sosyal medya hesaplarında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. 26 Aralık
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 8’i
(Hüseyin Solmaz, Hekim Akter, Bekir Yavuz, Aygül Besili, Yılmaz Kedik, Şakir Taşdemir, Songül Salman,
İlhami Küçük) “Örgütsel paylaşımlar yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı.
24 Aralık 2016’da, Elazığ'da “Örgüt Propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaretten” dün
gözaltına alınan üniversite öğrencisi Gökhan Kurtboğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan
2 Mart 2016’da, Erzincan ilinde, HDP Erzincan İl Yöneticisi Filiz Dikme Pakhan, kendilerine gelen 8 Mart
broşürlerini kargodan aldığı sırada "broşürler hakkında toplatma kararı olduğu" iddiasıyla, polis tarafından
gözaltına alındı. Bildirilere el koyan polis, ifadesini aldıktan sonra Pakhan'ı serbest bıraktı.
10 Ekim 2016’da, Erzincan Orman İşletmeleri'ndeki görevinden açığa alınan Özgür Bektaşoğlu (41),
"PKK/KCK üyesi olduğu" iddiasıyla evinde gözaltına alınmasına rağmen "Gülen Cemaati ile irtibatlı
olduğu" iddiasıyla tutuklandı.
9 Aralık 2016’da Erzincan Üniversitesi öğrencilerine yönelik geçen hafta düzenlenen baskınlarda gözaltına
alınan 18 öğrenci, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Öğrencilerden 1'i
savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 17 öğrenci ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edildi. 17 öğrenciden 10'u serbest bırakılırken, Nami Taş, Şahin Kaya, Vedat İşbilir, Mehmet Salih Kaya,
Leyla Rozerin Vural, Evren Tarhan ve Ayşan Yekit ise katıldıkları basın açıklamaları, eylem ve
etkinliklerden dolayı "Örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklandı. Öğrenciler Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi.
Erzurum
27 Ocak 2016’da, Erzurum'un Karayazı ilçesinde, düzenlenen ev baskınında Hafis Aslan isimli yurttaş
gözaltına alındı. 28 Ocak 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından
adliyeye sevk edilen Aslan, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
3 Şubat 2016’da, Erzurum’un Horasan İlçesi’nde polis ekipleri DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Hüsnü Gül’ü
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına aldı.
4 Şubat 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar sonucu Erzurum’da İHD yönetim kurulu
üyesi Erdal Özakcı, İHD üyesi Yavuz Karabudak ve Cemil Kuş’u gözaltına aldı.
6 Şubat 2016’da Erzurum’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan İHD üyeleri Erdal Özakçil, Yavuz
Karabudak, Hamit Ateş “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” suçlamasıyla
tutuklandı.
10 Şubat 2016’da, Erzurum'un Hınıs ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Belediye
Meclis Üyesi Halit Yılmaz gözaltına alındı.
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15 Şubat 2016’da Erzurum’da düzenlenen operasyonlarda da HDP ve DBP üyeleri Şiyar Aslan, Nevzat
Çavuş, Esat Kabak, Türkan Kara, Sebebi Sarı Demir, Mehmet Nasır Çelik ve Sait Doğan adlı 7 kişi
gözaltına alındı.
25 Şubat 2016’da, Erzurum'un Çat ilçesine, bağlı Karabey Mahallesi'ne jandarma ve özel harekat polisleri
tarafından düzenlenen ev baskınlarında Suzan Gülefer, Baykan Gülefer, Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan
Temiz, Gürkan Güleser isimli yurttaşlar ile D. K. (15), V.G. (14) ve C.G. (16) isimli çocuklar gözaltına
alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü. 26 Şubat 2016’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 9
kişiden Suzan Güleser, Baykan Güleser, Mutlu Bilgin, Davut Bilgin, Kenan Temiz ve Gürkan Güleser,
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
26 Şubat 2016’da, Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Hınıs Savcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Berzan
Kuşarslan isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olma" ve "Örgüt propagandası yapma" iddiasıyla tutuklandı.
4 Mart 2016’da, Erzurum'un Karayazı ilçesinde, gerçekleşen ev baskınlarında Esnaf Narman isimli yurttaş,
"Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla gözaltına alındı.
4 Mart 2016’da, Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan Şefik Bozkurt
isimli öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde
ilk müdahalesi tamamlanan Bozkurt, ardından polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan ifade işlemlerini ardından "Örgüt propagandası" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Bozkurt,
mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Erzurum’un Tekman ilçesinde, DBP ilçe binasına ve bazı adreslere polisler tarafından
düzenlenen baskınlarda DBP yöneticileri Cüneyt Koçak, Çetin Yalçın ile Eşref Baba, Veysel Yılmaz,
Ediphan Kemaloğlu ve Gündüz Narin isimli yurttaşlar, gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
18 Mart 2016’da, Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Akarsu mahallesi Uğurlu mezrasında sabah
saatlerinde yapılan ev baskınlarında 'Örgüt üyesi' iddiası ile gözaltına alınan 3 yurttaş, Karayazı emniyet
müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karayazı Sulh Ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme tarafından
Nihat Şimşek ve Yüksel Kişi 'örgüt üyeliği' iddiası ile tutuklanırken, Yılmaz Aras ise yurt dışı yasağı ve
şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.
20 Mart 2016’da Erzurum’un Karaçoban İlçesi’nde evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan HDP
Karaçoban İlçe Örgütü Eş Başkanı Mehmet Tilki “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
25 Mart 2016’da, Erzurum Karaçoban'a bağlı Binpınar Köyü'ne sabah saatlerinde yapılan ev baskınında
Yılmaz Kökbalık adlı yurttaş "Örgüt propagandası" iddiasıyla gözaltına alındı.
30 Mart 2016’da Erzurum’da aynı zamanda JİNHA muhabirliği de yapan Atatürk Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencisi Manolya Bulut, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı.
9 Nisan 2016’da, Erzurum'da 6 Nisan'da öğrenci evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 kişi, sevk
edildikleri mahkemece, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak,
Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Dilaver Erçek, Sinan Taş,
Fedai Akbaş, Adem Gürbüz ve Sedat Yıldız.
5 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP
İlçe Eşbaşkanı Nurettin Aydın'ın aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 06 Mayıs 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişi, "örgüt üyesi olmak" ve
"örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların isimleri şöyle: Nurettin
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Aydın, Cesim Çetinkaya, Nizamettin Barin, Halil İbrahim Koç, Necmettin Aydın, Mehmet Doğan, Cebbar
Yavuz, Adem Güzüngü, Mehmet Güzüngü, Çetin Yavuz ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi.
11 Mayıs 2016’da, Erzurum’un Tekman ilçesinde dün ifade vermek için gittikleri emniyette gözaltına alınan
Medeni Demirel be Barış Yalçın serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
gözaltına alınan 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
24 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Hınıs ilçesine bağlı köylerde düzenlenen ev baskınlarında 14 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Zeki Küçükkarga(85), Abdurrahman Küçüktepe (65),
Mehmet Karga, Sebeki Yenigül, Cahit Yılmaz, Medin Özyıldırım, Melik Karabaş, Veli Özel, Şaban Irmak,
Murat Yenigül, Sedat Fırat, İlhan Güzeller ve ismi öğrenilemeyen iki yurttaş.
31 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, basın açıklamalarına katıldıkları gerekçesiyle 11
kişi gözaltına alındı. 2 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 11 kişiden 10’u “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
12 Temmuz 2016’da, Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde 2 gün önce polisler tarafından gözaltına alınan 5
kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri
ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi, “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklanarak
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Tutuklananların isimleri şöyle: Yunus Seven, Murat Bülbül,
Ünal Güneş, Savaş Çiftçi ve Özcan Acar. Dosya ile bağlantılı olarak İstanbul’da gözaltına alınan Çayan
Kahraman’ın da aynı iddiayla tutuklandığı öğrenildi.
19 Temmuz 2016’da Erzurum ili Karayazı ilçesinde emniyet müdürlüğüne ifade vermek için çağırılan
Cemil Karabakan (55) isimli kadın, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.
1 Ağustos 2016’da,Erzurum'un Karayazı ilçesinde HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin evlerine
bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlçe merkezi ve merkeze bağlı Elmalıdere-Duruca,
Çakmaközü, Karabey, Geventepe, Değirmendere, Güllü ve Kösehasan mahallelerindeki adreslere
yapılan baskınlarda şu ana kadar 67 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. DTK delegeleri, İHD yönetim
kurulu üyesi Felemez Ele, HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 67 kişi Palandöken
İtfaiye Kapalı Spor Salonu'nda tutuluyor.
2 Ağustos 2016’da Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınanlar arasında
olan DİHA muhabiri Mehmet Arslan, yaptığı haber takibi ve çektiği fotoğraflar gerekçe gösterilerek
tutuklandı.
4 Ağustos 2016’da Erzurum Hınıs ilçesinde, Uğur Usanmaz ve Ayhan Deniz isimli yurttaşlar, çarşı
merkezinde durduruldukları polislerce yapılan GBT kontrolü sonrası gözaltına alındı.
21 Ağustos 2016’da Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde gözaltına alınanlardan 6’sı daha “yasadışı örgüt üyesi
olmakla” suçlanarak tutuklandı.
26 Ağustos 2016’da Erzurum ili Tekman ilçesine bağlı köylerde, askerler tarafından düzenlenen
baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. 9 Eylül 2016 tarihinde, Merkez Palandöken ilçesinde bulunana İtfaiye
Kapalı Spor Salonu'nda gözaltında tutulan 16 kişi, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. 16 kişiden 4’ü (Celal Sarıdemir, İsmail Kaya, Mehmet Emin Korkmaz, Barış Yalçın) "Örgüte üye
olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
5 Eylül 2016’da Erzurum ilinde ve Karaçoban ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında 31 yurttaş gözaltına alınarak, kent merkezindeki İtfaiye Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.
Gözaltına alınanların isimleri şöyle: İHD Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Karabudak, HDP ilçe yöneticisi
Mahmut Polat, Nevzat Çavuş, Ali Rıza Erçek, Cevat Erçek, Nadir Köse, Şakir Köse, Abdullah Gündüz,
Nesim Gür, Veysel Karabulak, Gıyasetttin Çağlar, Salih Çağlar, Zübeyr Uğun, Halit Uğun, İhsan Kaçar, Ali
Yiğit, Mehmet Reşat Karagöz, Mustafa Uğun, Şakir Aydın, Engin Kuş, Hindistan Beyazduman, Sertif
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Gündüz, Nasır İnce, İhsan Uğun, Fetullah Güney, Fahrettin Sönmez, Mahmut Akbacak, Abdulkadir
Mızrak, Şemsettin Çubuk, Kerem Çalaş, Mithat Kaçar.
7 Eylül 2016’da Erzurum ili Tekman ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Belediye
Eşbaşkanı Tülay Karaca ile belediye meclis üyeleri Nuh Demirel, Çiçek Sarualtun ve Osman Kılıç
gözaltına alındı. 24 Eylül 2016’da İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 4 kişi, "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016’da Erzurum ili Hınıs ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, aralarından
DİHA Muhabiri Mensur Küçükkarga’nın da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. 27 Eylül 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u "Örgüt üyesi
olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: Serhat
Akduman, Enes Akduman, Harun Gül, Harun Sönmez, Ramazan Taş, Murat Kalkan, Yılmaz Gülçiçek,
Baver Fırat, Selahattin Handanoğlu, Serhat Çetin Kaya.
28 Eylül 2016’da, Erzurum’un Hınıs ilçesinde 2 gün önce gözaltına alınan Fevzi Yılmaz isimli yurttaş,
“örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
6 Kasım 2016’da, Erzurum merkeze bağlı Yıldızkent semtinde Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı
bir eve sabah karşı polis baskını yapıldı. Baskında ismi öğrenilemeyen 3 öğrenci gözaltına alındı.
Öğrencilerin nereye götürüldüğü ise öğrenilemedi.
7 Kasım 2016’da, Erzurum merkez ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında Demokratik Bölgeler
Partisi (DBP), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) yöneticilerinin de
bulunduğu 15 kişi, sabah saatlerinde gözaltına alındı. "Örgüt adına faaliyet yürütmek" iddiasıyla gözaltına
alınan 15 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, avukat kısıtlaması getirildi. Gözaltına alınanların
isimleri şöyle: DTK yöneticisi Osman Özbey, İHD yöneticisi Felemez Ele, DBP il yöneticileri Çetin Gözmen
ve Bilal yaprak, DBP Tekman ilçesi yöneticisi Cüneyt korkmaz, DBP Hınıs ilçe yöneticileri Turan Oruç ve
Savaş Duman, M. Nasır Çelik, Cuwan Deniz, Ferhat Balkan, Cihan Türkmen, Ahmet Alkan, Hamza Altun,
Hikmet Sarı, Ercan Toprak.
16 Kasım 2016’da, Erzurum’un Tekman ilçesi ve ilçeye bağlı çok sayıda mahallede yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınanların sayısı 38’e yükseldi. Aralarında HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin gözaltı
gerekçesi bilinmezken avukatları ile görüşmelerine de izin verilmiyor. Gözaltında tutulan 38 kişi Merkez
Palandöken ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait İtfaiye salonunda tutulmakta. Gözaltına alınan
38 kişinin isimleri ise şöyle: Serdar Koçak, Aydın Ekici, Davut Bingöl, Hüseyin Kara, Selçuk Koçak, Orhan
Demirel, İrfan Deniz, Yunus Sarıkan, Doğan Akdamar, Menderes Cihanoğlu, Tuncay Durdeniz, Nasır
Sarıkan, Recep Baba, Mehmet Özbey, Abdulnasır Özbey, Reis Güngör, Abdulhait Bingöl, Mehmet İba,
Ahmet İba, Rırfat Biler, Abdulcelil Esen, Metin Çoban, Melik Doğan, İhsan Güler, Burhan Bingöl. Gamze
Dündar, Tuncay Karagül, Mehmet Çağlar, Menduh Değer, Faruk Bingöl, Mustafa Yıldır, Abdullah Yıldır,
Umut Kaldır, Sait Cergooğlu, Selami Sümbül ve Burhan Dağ.
9 Aralık 2016’da DBP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyon sonucu 6 Aralık'ta gözaltına alınan
Erzurum'un Karayazı Belediye Eşbaşkanları Zeynep Han Bingöl ve Mehmet Sait Karabakan, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde sona eren işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. "Örgüte üye olmak" ve
"yardım yataklık" suçlamasıyla savacılık tarafından tutuklanmaları istenen mahkemeye sevk edilen
eşbaşkanlar aynı gerekçeyle tutuklandı. Eşbaşkanlardan Karabakan Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne,
Han ise Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Eskişehir
16 Mart 2016’da Eskişehir’de ise Ersin Kaya ve Vedat Yılmaz “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve
propagandası yaptıkları” iddialarıyla tutuklandı.
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16 Mart 2016’da, Eskişehir'de 14 Mart günü evleri polis tarafından basılan ve "Örgüt üyesi olmak" ve
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında DİHA
muhabiri Nametullah Başar'ında yer aldığı 6 kişi'den 4'ü serbest bırakılırken 2'si tutuklandı. Mahkeme
heyeti Ersin Kaya ve Vedat Yılmaz hakkında tutuklama kararı verdi. Muhabiri Başar ve Osman Altın'ı ise
adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
17 Mart 2016’da, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin de toplanmasına izin vermeyen polis
ekipleri müdahale ettiği gruptan 2 kişiyi gözaltına aldı.
25 Nisan 2016’da Eskişehir’de kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan Osmangazi Üniversitesi
öğrencilerine aşırı sağcı bir grup saldırdı. Darp edilen öğrencilerden 13’ü yaralanırken daha sonra olay
yerine gelen polis ekipleri ise bildiri dağıtan 9 öğrenciyi gözaltına aldı.
18 Aralık 2016’da, Eskişehir HDP Gençlik Meclisi üyeleri, HDP binasından çıktığı esnada sopalı bir grubun
saldırısına maruz kaldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda saldırıya karşılık verilmesiyle saldırgan
grup dağıldı. Saldırının ardından evlerine doğru giden HDP üyeleri Z.Y. ve E.K. isimli iki kadın, ikinci kez
saldırıya uğradı. Saldırganlar bölgeden kaçarak uzaklaşırken, polisler saldırıya uğrayan kadınları gözaltına
aldı.
19 Aralık 2016’da, Eskişehir'de 13 Aralık'ta evleri basılarak gözaltına alınan ve aralarında İl
eşbaşkanlarının olduğu HDP'li 10 yönetici, bugün ifadeleri alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. İfadeleri
alınan yöneticilerden 8'i serbest bırakılırken, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla
nöbetçi mahkemeye sevk edilen HDP Eskişehir İl Eşbaşkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat, tutuklandı.
Polat ve Uluçelebi, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Gaziantep
27 Ocak 2016’da, Antep ilinde, kentin çıkışında önleri polisler tarafından kesilen ve GBT kontrolü yapılan
Tahir Özmen, Şükrü Gümüştekin, İbrahim Halil Gören ve Serhat Sondu isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da, Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali Bakır, Azad Aslan, Vehbi
Aydemir, Yahya Kemal Doğru, Musa Aydın, Mustafa Kökel, Şabah Bayhan, Yunus Abul, Ferhat Akgül,
Özgür Uysal, Hasan Bozkuş, Yusuf Koçyiğit ve Rıdvan Ekinci isimli üniversite öğrencileri gözaltına alındı.
13 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13
öğrenciden Ali Bakır adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12 öğrenci "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı.
11 Şubat 2016’da Gaziantep’te 10 Şubat 2016’da gözaltına alınan DİHA muhabiri Nazım Daşdan
haberleri ve facebook mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
18 Mart 2016’da, Antep'te 17 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan E.T (16) ve C.Ç (15)
adlı çocuklar emniyet işlemleri ardından çıkarıldıkları adliyede savcıya "Örgüt propagandası" iddiası ile
ifade verdi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen çocuklar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Antep'in İslahiye ilçesinde ise, sınır hattında jandarma tarafından gözaltına alınan 14 kişiden 11 kişi alınan
ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mehmet Akif Erdoğan, Mazlum Doğan ve Sefa Soylu ilçe
adliyesine çıkarıldı. Savcıya "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile ifade veren 3 kişi tutuklanma talebi
ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 3 kişi mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak Antep H Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
21 Mart 2016’da, Antep'te önceki gün polisin yaptığı Newroz baskınlarında gözaltına alınan 11'i çocuk 20
kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alındıktan
sonra 11'i çocuk 20 kişi, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla mahkemeye
sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Mahmut Vural, Aydın Bolat, Mustafa Taş, Murat Sabul, Ahmet Senci,
İsmail Berkpınar, Vedat Aydın Altuğ, Erol Şahin, İbrahim Öz ve M.B., Ö.Ö., D.Ç., E.Ü, S.D., E.D., D.K.,
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F.S., Ö.A. adlı çocuklar çıkarıldıkları mahkemece aynı iddiayla tutuklanırken, İ.D. ve A.A. adlı çocuklar ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12 Nisan 2016’da, Antep’in Araban ilçesine bağlı 16 kırsal mahalleye baskın düzenleyen askerler, en az 8
kişiyi gözaltına aldı. Baskınlarda evleri dağıtan askerlerin, Fıstıklıdağ Mahallesi'nde Hasan Sabancı ve
Mehmet Şeker'i, Akbudak Mahallesi'nde ise Bekir Çelik, Ekrem Kendirci, Arif Pekmezci, Cengiz Geçili,
Müslüm Ateş ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaşı gözaltına aldığı öğrenildi.
19 Nisan 2016 tarihinde Antep ili Nizip ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İlçe
Eşbaşkanı Songül Taydaş, HDP İlçe Yöneticisi Yasin Arslan, DBP İlçe Yöneticisi Muharrem Polat ve
Polat'ın ağabeyi Cemil Polat, Hasan Demir, Yılmaz Kabakulak, Ramazan Karagöz ve Serdar Yılmaz
gözaltına alındı. 22 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 8 kişi "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" tutuklandı.
1 Mayıs 2016 tarihinde Antep ilinde, Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından haber
takibi için olay yerine giden DİHA Muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı. İl
Emniyet Müdürlüğü'nde Yılmaz ile görüşen avukat Mehmet Alaattin Aslan şunları belirtti: "Görüntü almaya
başlayan Yılmaz polislerin müdahalesiyle karşılaşıyor. Kendisine silah çekiliyor. Sivil polisler 'Burada ne
işin var?' diyerek gözaltına almış. Mehmet bize olay yerinde görüntü çeken başka birisinin daha olduğunu
ve ona dokunulmadığını aktardı. Akşamüzeri Yılmaz eve götürülerek ev arkadaşını da darp ederek
gözaltına almışlar. Telefon ve bilgisayarına el konulmuş. ‘Akıllı ol, yoksa Nazım gibi sen de tutuklanırsın.
Bir kaç sefer gözaltına alınırsın, sonrası vurulursun’ diye tehdit edilmiş. Emniyete götürülürken tehdit ve
hakaretlere maruz kalıyor. Sivil polisin kendisine aynı zamanda 'Topuğuna sıkarız' dediğini de aktardı. 'Bir,
iki, üç alınırsın fakat sonra vurulursun' gibi tehditlerde bulunulmuş. Biz dünden beri defalarca emniyete
gittik ama iki gündür bizi 'Yetkili kimsenin olmadığı' gerekçesiyle görüştürmediler. Israrlarımız sonucunda
görüşebildik. Mehmet 'örgüt üyeliği' ile suçlanıyor ve dosyasına gizlilik kararı konulmuş."
2 Mayıs 2016’da, Gaziantep’te bildiri dağıtan 3 kişi gözaltına alındı.
4 Mayıs 2016’da, 1 Mayıs 2016’da Gaziantep’te düzenlenen bombalı saldırıyı muhabirliğini yaptığı Dicle
Haber Ajansı (DİHA) aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve haberden sonra gözaltına alınan Mehmet Hakkı
Yılmaz “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mayıs 2016’da Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde piknik alanında “ideolojik halay çetikleri” gerekçesiyle
gözaltına alınan 57 öğrenciden İbrahim Acar ile Özgür Sevim “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
25 ve 26 Mayıs 2016 tarihlerinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 17 kişi
gözaltına alındı. 27 Mayıs 2016 tarihinde, emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen ve aralarından DBP Antep İl Eşbaşkanı Demet Paksoy ve EMEP MYK Üyesi Mehmet
Türkmen’inde bulunduğu 17 kişi, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt
propagandası yapmak' iddialarıyla tutuklandı.
6 Haziran 2016 tarihinde Antep ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında ESP PM
Üyesi Dinçer Ergün, ESP üyesi Selçuk Gözükızıl, Öncü Mutlu, Roşna Bütün, Eğitim-Sen üyesi Kamuran
Kıpçak, Eğitim Sen Üyesi Hatice Deniz Aktaş ve SGDF üyesi H.A. isimli çocuk gözaltına alındı. 08 Haziran
2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1’i çocuk 7 kişi, "Örgüt üyesi
olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklandı.
16 Ağustos 2016’da Antep ili Şahinbey ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Ümit Dalgın
(19) isimli yurttaş gözaltına alındı.
24 Ağustos 2016’da Antep ili Şahinbey ilçesinde, DBP Şahinbey ilçe binasına polis tarafından baskın
düzenledi. Baskında İlçe Eşbaşkanı Lami Çiçek gözaltına alındı.
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1 Ekim 2016’da, Antep’in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde yer alan kimi evlere bu sabah
polislerce yapılan baskınlarda 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alındıkları bildirilen Eylem
Bağrıyanık, Rahşan Kılıç ve Mehmet Emin Kayran isimli yurttaşların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
ifade edildi. Baskın yapılan evlerde polislerin yurttaşlara hakaret ettiği de öğrenildi. Gözaltına alınıp
Emniyet'e götürülen isimlerden Eylem Bağrıyanık’ın ciddi sağlık problemleri olduğu ifade edildi.
16 Ekim 2016’da, Antep’in Şahinbey ilçesinde üniversitenin de bulunduğu Beşyüzevler Mahallesi'nde
polisin bir eve düzenlediği operasyon sırasında patlama meydana geldi. Operasyon sırasında yükselen
silah seslerinin ardından meydana gelen patlamanın bir canlı bombanın üzerindeki bombayı
patlatmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. 3 özel harekat polisinin yaşamını yitirdiği patlamada, 8 kişinin
de yaralandığı belirtildi. Polis tarafından ablukaya alınan ve kimsenin yaklaştırılmadığı olay yerinden cep
telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf almaya çalışan 2 yurttaş gözaltına alındı.
11 Kasım 2016’da Fransız gazeteci Olivier Bertrand, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nden akreditasyon yaptırmadığı gerekçesiyle, Gaziantep’te Suriyelilerle röportaj yaparken
gözaltına alındı. Olivier Bertrand hakkında sınır dışı edilme kararı verildi.
25 Kasım 2016’da Antep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’ne polisler tarafından baskın
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kepenk kapatanlar bedelini ödeyecek” açıklamasından
sonra “Kepenk kapatma” iddiası ile yapılan baskınlarda İsa Şahin, Mehmet Demir, Müslüm İzci, İbrahim
Özgür ve Mehmet Amaç’ında bulunduğu çok sayıda mahalle esnafı gözaltına alındı.
12 Aralık 2016’da Gaziantep’te HDP'lilere yönelik yapılan operasyonda il ve ilçelerde 46 kişinin gözaltına
alındığını öğrenildi. Evinden darp edilerek gözaltına alınan DBP Şahinbey İlçe Eşbaşkanı Hebat Gengeç'in
evi kimliği belirsiz kişilerce tarandı.
27 Aralık 2016’da, Antep'te 12 Aralık’ta HDP ve DBP’lilerin de aralarında bulunduğu 46 kişi gözlatın alındı,
7 kişinin serbes bırakıldı ve gözaltına alınanlardan 5'i çocuk 39 kişiden, 34'ü dün adliyeye çıkarıldı. 15
günlük gözaltından sonra adliyeye sevk edilen 34 kişi, savcıya sosyal medya paylaşımları aracılığı ve
katıldıkları etkinlikler ile "Örgüt propagandası" ve "Örgüt üyeliği" yaptıkları gerekçesiyle ifade verdi.
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 34 kişiden 19'u adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken,
HDP Antep İl Eşbaşkanı Güler Erat, Gençlik Meclisi sözcüsü Mustafa Sayınbatur, DBP Şehitkamil İlçe
Eşbaşkanı Tahir Altuğ, MEYA-DER Antep Şube Eşbaşkanı Osman Akdoğan ve parti üyeleri Ali Şimşek,
Bulent Tekin, Selam Tekin, Samir Aygun, Yalçın Aygun, Şeref Burak Haykır, Ali Ercan Kaya, Fatih
Yalçınkaya, Mehmet Ergun, Yusuf Kadioglu ve Hamit Kaygusuz tutuklandı. Tutuklanan yurttaşlar Antep H
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, emniyette tutulan 5 çocuğun da bugün adliyeye sevk edilmesi
bekleniyor. Yaşları 16-17 arasında değişen F.E., T.K., E.S., D.Ö. ve İ.T. isimli çocukların savcılık
ifadelerinden sonra, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkan çocuklardan
F.E., T.K., E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi, çocuklardan D.Ö. ve İ.T. ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
Giresun
11 Mart 2016’da Giresun’da üniversite öğrencisi 25 kişi gözaltına alındı.
15 Mart 2016’da, Giresun'da 11 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 26 Kürt öğrenciden
5'i İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 21 kişi Giresun Adliyesi'ne sevk
edildi. Savcılık ve mahkemedeki ifadelerinin ardından 10 öğrenci daha adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, 11 öğrenci, "Örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanarak, Giresun E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
21 Nisan 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar nedeniyle Giresun’da 2 kişi gözaltına alındı.
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3 Kasım 2016’da, Giresun’da 21 Ekim’de gözaltına alınan HDP’lilerin gözaltı süresi devam ediyor. Aynı
soruşturma kapsamında ise Erzincan’da yapılan ev baskınlarında da gözaltılar oldu. Giresun’da
gözaltında olan HDP’lilerin isimleri şöyle: HDP Erzincan İl Yönetim Kurulu üyesi Gülsüm Kaya ile üyeleri
İsmail Kara, Özgür Hakan Nacar ile Remzi Durmaz.
Gümüşhane
Hakkari
12 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde adları öğrenilemeyen 3 kişi özel harekât timleri tarafından
durdurularak gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’da Hakkâri Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda okutman olarak görev
yapan Ümran Roda Suvağcı, bildiriye imza attığı gerekçesiyle, savcılığın hakkında açmış olduğu
soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ümran Roda Suvağcı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest
bırakıldı.
14 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde yapılan yol kontrolü sonrasında gözaltına alınan HDP İlçe
Örgütü Eş Başkanı Galip Geylani “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozduğu” iddiasıyla aynı gün
tutuklandı.
15 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde gözaltına alınan Necip Yılmaz ve Tanju Gelici “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
15 Ocak 2016’da Elazığ’da ifade vermek üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne giden Hüsnü Yaprak adlı
öğrenci sevk edildiği mahkemece “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.
16 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yapılan operasyonla gözaltına alınan Seyat Erişmiş
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
21 Ocak 2016’da, Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, "Örgüte yardım ve
yataklık" iddiasıyla 10 yurttaş gözaltına alındı. 10 kişi, emniyetteki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
serbest bırakıldı.
27 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Biçer Mahallesi'nde bulunan bir markete yapılan baskında gözaltına alınan
DBP eski il yöneticisi Faruk Aksaç ve hakkında bilgi almak için emniyete giden ağabeyi DBP merkez eski
ilçe başkanı Yavuz Aksaç aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüte üye oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
27 Ocak 2016’da, Hakkâri ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet Şerif Çiftçi, Avdel
Çiftçi, Ali Duran ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına alındı. "Hendek kazma ihtimali" ile gözaltına
alınarak 5 kişi, götürüldükleri İl Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
31 Ocak 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde operasyon düzenleyen özel harekât timleri 5 kişiyi
gözaltına aldı.
1 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde özel harekât timlerince gözaltına alınan 5 kişiden Sultan
Mızrak, Nahide Yeniyurt, Hüseyin Kına ve Fahrettin Baki “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
3 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Xirvate (Büyükçiftlik) Beldesi’nin girişinde yapılan
yol kontrolünde gözaltına alınan Hüsnü Bulgan ve Reşat İnce “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
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3 Şubat 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, il merkezine gitmekte olan DBP Yüksekova İlçe
Yöneticisi Ercan Sevmez, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolünde
gözaltına alındı.
5 Şubat 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, HDP İlçe Yöneticisi Ahmet Atilla, yol kontrol
noktasında özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
8 Şubat 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesinde, KURDÎ-DER Şube Eşbaşkanı Doğan Engüdar, Yeniköprü
Jandarma Karakolu'nda yol kontrolü yapan askerlerce gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da, Hakkari'ni Şemdinli ilçesinde, İbrahim Kaya isimli yurttaş, özel harekat timleri tarafından
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Kaya, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
12 Şubat 2016’da, Hakkari ilinde, Cizre'de meydan gelen katliamları protesto etmek amacıyla yürüyüş
gerçekleştiren yurttaşlara, polis plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında
Hacı Sevi, Şahin Koç, Hasan Erkaya ve Rabia Keskin isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
12 Şubat 2016’da, Hakkari ilinde, ifadeleri alınmak üzere Hakkari Savcılığı'na çağrılan Kerim Özkan ile
İsmet Çınar isimli yurttaşlar, savcılıkça alınan ifadelerinin ardından "örgüte yardım etmek" iddiasıyla
tutuklandı.
13 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP ve DBP ilçe eş
başkanları Halime Şimşek ve Garibe Çetin’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7
kişiden Halime Şimşek ile Cebrail Erdemir, Cengiz Atak, Savaş Altay, Cennet Ayar ve Şaban Döner
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 14 Şubat 2016’da tutuklandı.
15 Şubat 2016’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri İl Örgütü Eş Başkanı Metin Besi okuduğu
bir basın açıklaması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
16 Şubat 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesinde, DBP Hakkari İl Genel Meclisi Üyesi Gülizar İliş,
Yeniköprü Jandarma Karakolu'nda yol kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı.
23 Şubat 2016 tarihinde, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden Van iline gitmekte olan MEYA-DER İlçe
Temsilciliği Yöneticisi Yakup Terzioğlu, Yeniköprü Jandarma Karakolu'nun arama noktasında askerler
tarafından gözaltına alındı. 24 Şubat 2016’da, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk
edilen Terzioğlu, Yüksekova ilçesinde 2012 yılında katıldığı Newroz kutlaması gerekçe gösterilerek
tutuklandı.
25 Şubat 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi'nden çarşı merkezine gelirken
bulunduğu aracın önü kesilen Selim Baltan isimli yurttaş gözaltına alındı. 27 Ocak 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baltan, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da Cizre’de öldürülen Erdal Şahin için Hakkâri’de düzenlenen cenaze törenine gaz
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 3’ü çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı.
28 Şubat 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile
Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) İlçe Temsilciliği Eş Başkanı Songül Öğmen, çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.
28 Şubat 2016’da, Hakkari ilinde, Hakkari Belediyesi'ne operasyon düzenleyen Özel harekat polisleri, ismi
öğrenilemeyen Cizre nüfusuna kayıtlı bir yurttaşı gözaltına aldı. İsmi öğrenilemeyen genç, ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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29 Şubat 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis araçlarının bekletildiği Eczaneler
Sokağı'nda, sokakta geçen 2 gence "Yere yatın, yere yatın" diye bağıran özel timleri, gençleri yerde
yüzükoyun kelepçeledikten sonra hakaretlerde bulunarak gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da Hakkâri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Mikail Atan “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
2 Mart 2016’da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, özel harekat timleri tarafından Cumhuriyet Caddesi
üzerindeki işyerlerine düzenlenen baskın sonucu, Resul ve Mürsel Yılmaz kardeşler gözaltına alındı.
Yılmaz kardeşler, 04 Mart 2016’da, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yılmaz kardeşlerin, işyerine satış yapmak üzere sipariş verdikleri piller nedeniyle gözaltına alındıkları
öğrenildi.
2 Mart 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 28 Kasım 2015 gecesi zırhlı araçlarla mahallelere
operasyon yapan özel harekât timlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Yüksekova Halk Meclisi Eş Başkanı
Sibel Çapraz İstanbul’da tedavi gördüğü hastaneden taburcu olunca gözaltına alınarak “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
3 Mart 2016 tarihinde, Hakkari Yüksekova Halk Meclisi Eşbaşkanı Sibel Çapraz, polis gözetiminde
tutulduğu İstanbul’daki bir hastanede süren tedavisinin tamamlanması ardından gözaltına alındı. SEGBİS
yöntemi ili Yüksekova Savcılığı tarafından ifadesi alınan Çapraz, "Örgüt üyesi olmak" ve "Halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla tutuklandı.
4 Mart 2016’da Hakkâri’de de 5 kişinin “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındıkları
öğrenildi.
4 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çarşı merkezindeki Büyük Merkez Camii önünde soyadı
öğrenilemeyen Cevdet isimli bir genç, kobra tipi zırhlı araçtan inen maskeli özel harekat polisleri tarafında
gözaltına alındı.
4 Mart 2016’da, Hakkari ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hamza Sayın, Basri Özkan,
Azad Timur, Vedat Akar ve Evliya Engin isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
5 Mart 2016’da, Hakkari ilinde, Ramazan Elmas isimli yurttaş, Depin arama ve kontrol noktasında
gözaltına alındı.
7 Mart 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde gözaltına alınan Yılmaz Uçar “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde bulunan İpekyolu Caddesi üzerinde iki genç
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Aydın Vardar (23) ile İsmail Yardımcı (22) İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Mart 2016’da, Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 2
kişi serbest bırakıldı. Halit Aktaş emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Hakkari Adliyesi'ne
sevk edilen KURDİ-DER Hakkari çalışanı Mehmet Cura ise ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Hakkari Gever'deki kuşatmayı kaldırmak ve bombalanan sivillere ulaşmak için Esendere
Beldesi'ndeki köylerden yola çıkan yurttaşlara gerçek mermi ve gaz bombalarıyla saldıran JÖH timleri 2
kişiyi yaraladı. Kitleden 3 genç de gözaltına alındı.
20 Mart 2016’da, Hakkâri'nin Bulak Mahallesi'nde bulunan bir eve özel hareket polisi çok sayıda zırhlı
araçla baskın yaptı. Eve ayakkabılarla giren polis evi didik didik arayarak dağıtırken, evde yaşayan
Colemerg Öğrenci Derneği (CÖDER) üyesi öğrenciler ve komşuları silahla tehdit edilerek, darp edildi.
Baskın sırasında Nurettin Tomris isimli öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, baskın sırasında özel hareket
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polisleri tarafından "Hepsinin kafasına sıkarız da elimiz de değil", "Sizin arkadaşlarınız Yüksekova'da
neden oraya gitmiyorsunuz" şeklinde tehdit edildiklerini söyledi.
21 Mart 2016’da, Hakkâri ilinde, kent merkezine bağlı mahallelerde bir araya gelerek Newroz
kutlamasında bulunmak isteyen yüzlerce kişiye polis, valiliğin yasaklama gerekçesiyle tazyikli su ve gaz
bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahalelerde ismi öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi çalışanları olduğu öğrenildi.
23 Mart 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Çatışmalar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde
mahsur kalan 81 kişilik grubun bölgeden tahliye edildiği, 1 kişinin de yapılan kimlik sorgulamasının
ardından gözaltına alındığı öğrenildi.
25 Mart 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Hamdi Duman, İsmail Kömür ve Osman Tuna isimli
yurttaşlar gözaltına alındı. 29 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 3 kişiden Osman Tuna tutuklandı.
25 Mart 2016’da, Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçesinde TOKİ konutlarının yakınlarında 4 kişi gözaltına
alındı. Ayrıca, 2 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kani Heyder bölgesindeki evlerinin çevresi
bombalandığı için çıkmak zorunda kaldığı için gözaltına alınan Berhev Yaşar isimli genç, emniyetteki ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
26 Mart 2016’da, Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçesinde 2 gün önce TOKİ konutları yakınında gözaltına
alınan M.D. (16), O.D. (17) ve N. A. (15) "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. İlçe
merkezinde avukat bulunmadığı için Hakkari Barosu'na bağlı avukatlar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim
Sistemi) üzerinden savunmaları yaptıktan sonra, 3 çocuk aynı iddia ile tutuklanarak Hakkari Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi.
28 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü
Jandarma Karakolu'ndaki arama noktasında 3 genç askerlerce gözaltına alındı. "YPS'ye katılacakları"
iddiasıyla gözaltına alınan gençlerin isimleri ve nereye götürüldükleri öğrenilemedi.
29 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Susütü (Şakitan)
Köprüsü'nde Büyükçiftlik Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol kontrolü sırasında ismi
öğrenilemeyen bir kadın gözaltına alındı.
29 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesine bağlı Vezirli (Vezirava) köyünden Befircan (Karlı)
köyüne gitmekte olan sivil aracı durduran güvenlik güçleri araçta bulunan Yüksekova Belediye Meclis
Üyesi Abdulkadir Akdoğan ve Nasrettin Anuk isimli yurttaşı gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
öğrenilemeyen Akdoğan ve Anuk'un İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
29 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakolu'ndaki arama
noktasında da 4 gencin askerlerce gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen gençlerin,
Bağışlı Sağlık Ocağı'nda sağlık kontrolünden geçirilmeleri sonrası nereye götürüldükleri öğrenilemedi.
29 Mart 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Hamdi
Duman, İsmail Kömür ve Osman Tuna isimli yurttaşlar, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa
çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından "örgüte üye olma" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 3 kişiden
Osman Tuna tutuklandı, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı
31 Mart 2016’da, İki gün önce sivil bir aracın taranıp 2 kişinin vurulmasının ardından dün akşam saat
20.00 itibariyle "sokağa çıkma yasağı" ilan edilen Hakkari'nin Gever (Yüksekova) ilçe merkezine 2
kilometre uzaklıkta bulunan Vezirava (Vezirli) köyünde 29 Mart'ta yapılan aramalarda evlerinde gözaltına
alınan 13 kişi, emniyetteki sorgunun ardından dün akşam saatlerinde Yüksekova Adliyesi'ne çıkartıldı.
Savcılıkta ifadeleri alınan Naif Han, Rıdvan Han, Mahir Han, Emrah Han, Mustafa Han, Levend Kına,
Bûkê Kına, Besna Han, Feride Han, Gülcan Han, Hediye Han ve Fatma Han adlı yurttaşlar serbest
bırakılırken, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddialarıyla mahkemeye sevk edilen
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Mehmet Şerif Han tutuklandı. Tutuklanan Han, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Han ailesinin
diğer fertlerinin "güvenlik" gerekçesiyle sabah saatlerine kadar adliyede bekletildiği öğrenildi.
2 Nisan 2016’da, Hakkari Yüksekova’da yere yüzükoyun yatırılarak işkence edildikten sonra gözaltına
alınan aralarında Yüksekova Belediye Meclis Üyesi Abdulkerim Akdoğan, inşaat teknikeri Nasrettin Anuk
ile Rojda Tokçu ve Sultan Taş tutuklandı. Akdoğan ve Anuk "örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla,
Tokçu ve Taş da "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi.
5 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat
çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, Murat Kurt ve A.K.
gözaltına alındı.
5 Nisan 2016’da, HDP'nin Hakkari İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın gerçekleştirildi. Gerekçesi
öğrenilemeyen baskında parti merkezinde bulunan HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Asım Özcan, HDP
yöneticisi Rahmi Kurt ve DBP Merkez İlçe Eşbaşkanı Gökhan Ceyhan’nın gözaltına alındığı öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Hakkari'de HDP il binasına yapılan baskın ile Yüksekova'ya destek yürüyüşüne
katılanlardan gözaltına alınan 8 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Hakkari Adliyesi'ne
sevk edildi. "Örgüt propagandası" suçlamasıyla savcılık ifadeleri alınan 8 kişiden 7'si serbest bırakılırken
HDP İl Yöneticisi Rahmi Kurt, tutuklandı.
10 Nisan 2016’daki operasyonda da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı
Rüstem Demir ve Belediye Meclisi üyesi Remziye Yaşar gözaltına alındı. Rüstem Demir savcılık talebi
doğrultusunda 11 Nisan günü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
10 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi, Esendere yolunda 2 genç, Efeler Taburu'na bağlı
jandarma özel harekatçılar tarafından gözaltına alındı. 2 gençten Mehmet Çelik emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
11 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Hakkari Belediyesi
Eşbaşkan Yardımcısı Derya Çiftçi, SES Hakkari Denetleme Kurulu Başkanı Metin Demirel ile Ömer Kaya
ve İsmet Tuncer isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı Dilek Hatipoğlu'nun
görevini vekaleten yürüten Fatma Yıldız ise, kentin girişinde bulunan Tekser Konutları civarında özel
harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. 12 Nisan 2016 tarihinde ise, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Belediye Meclis üyesi Hasan Yiğit ile Kazım Yalçın ve Hamdullah Çelebioğlu isimli esnaf
gözaltına alındı. 13 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Çiftçi, Demirel, Yiğit, Yalçın, Tuncer, Çelebioğlu tutuklandı. Kaya ise denetimli serbestlik şartı
ile serbest bırakıldı.
11 Nisan 2016’da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bêgozan köyüne jandarma özel harekatçılar
tarafından ev baskınları düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından C.Ş., Y.Ş. ve R.Ş. isimli
yurttaşlar gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
13 Nisan 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 gün önce ilçeden Bajêrgeh (Esendere) Beldesi yollu
üzerinde jandarma özel harekatçılar tarafından gözaltına alınan 2 gençten Mehmet Çelik emniyetteki
işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Çelik, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla sevk
edildiği mahkeme tarafından aynı gerekçeyle tutuklandı. Çelik'le birlikte gözaltına alınan Vefa Erik adlı
gençten ise haber alınamıyor. Gözaltına alınmasının üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Erik'in, sağlık
kontrolüne götürülmediği, ailesine haber verilmediği ve kendisine avukat talep edilmediği öğrenildi.
13 Nisan 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Belediye Eşbaşkanvekili Hüsnü Beşer'in ikamet ettiği
İpekyolu Caddesi üzerindeki eve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan
aramaların ardından Beşer gözaltına alındı. Hüsnü Beşer "Örgüte üye olmak" iddiasıyla 15 Nisan 2016’da,
tutuklandı.
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13 Nisan 2016’da, Hakkari İl Genel Meclis üyesi Zeynep Yılmaz, Üzümcü Köyüne yapılan baskınla
gözaltına alındı. Yılmaz 14 Ağustos 2015'te ilan edilen özyönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle
tutuklanarak, Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.
14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum
Haftası etkinliğini takip ettiği sırada Van TV Muhabiri Zeki Dara, polis tarafından gözaltına alındı. Atatürk
Polis Karakolu'nda götürülen Dara, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
14 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde 7 genç, özel harekatçı
polisleri tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.
21 Nisan 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Nisan 2016’da özel harekât timleri tarafından
gözaltına alınan ve mahkemenin “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklama kararı vermesine rağmen
cezaevine gönderilmedikleri belirlenen 7 kişinin gözaltında tutuldukları 4 gün boyunca elektrik, darp,
hakaret, çıplak bekletme ve copla darp etme gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıkları öğrenildi.
21 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde bulanan köylere, özel timler tarafından baskın
düzenlenen baskınlarda, "kaçak" sigara bulunduğu gerekçesiyle Rubar Düzen isimli bir yurttaş gözaltına
alındı.
27 Nisan 2016’da Hakkâri Belediyesi Eş Başkanvekili Nazmi Coşkun 14 Ağustos 2015’te yapılan
“özyönetim açıklamasına katıldığı” gerekçesiyle sevk edildiği mahkemece “devletin birliğini ve ülkenin
bütünlüğünü bozmaya çalıştığı” iddiasıyla tutuklandı.
28 Nisan 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesinde, özel harekat timleri tarafından
düzenlenen ev baskınlarında 12 kişi (Zere Çiçek, Erol Çiçek, Davut Çelik, Rıdvan Çelik, Tufan Zere,
Tuncay Zere, Emrullah Zere, Firemez Zere, Ramazan Zere, Nurettin İmaç, Caner Yanık ve Fethi Tatlı)
haklarında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
3 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, askere gitmek için alternatif köy yollarını kullanarak
Yüksekova’ya geçmeye çalışan ve soyadı öğrenilmeyen Ferhat isimli bir genç, Sinava köyündeki arama
noktasında jandarma özel harekatçılar tarafından bulunduğu minibüsten alınarak hakkında "kayıp ilanı"
bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
4 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, Valilik tarafından yapılan açıklamada,
askeri operasyon ve çatışmalar gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30’dan geçerli olmak
üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyuruldu. Yasak ardından asker
tarafından düzenlenen baskınlarda, 15 köylü gözaltına alındı. 6 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından köylüler serbest bırakıldı.
7 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı
sırasında, çevre köylerde gerçekleştirilen ev baskınlarında aralarında DBP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah
Ölmez'in de bulunduğu 24 yurttaş gözaltına alındı. 8 Mayıs 2016 tarihinde, gözaltına alınan 24 kişiden 18'i
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye sevk
edildi. 6 kişi serbest bırakılırken, 12 kişi ise "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. 09 Mayıs 2016
tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i serbest
bırakılırken Abdullah Ediş isimli yurttaş ise “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.
8 Mayıs 2016 tarihinde, Hakkari ili Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve cenazesi
Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürülen Roni Siyamend kod isimli HPG militanı Siyamend Türfent’in
cenazesini teşhis etmek için Yüksekova’dan yola çıkan Van ili girişinde polislerce durduruldu. "Haklarında
ihbar olduğu" gerekçesiyle yolları kesilen HPG militanı Türfent’in amcaları Rıza Türfent (70) ve Arif Türfent
(67) ile akrabası Tayyar Anuş polislerce gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat emniyette bekletilen 3 kişi
işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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9 Mayıs 2016’da Hakkâri’de gözaltına alınan 6 kişiden Abdullah Ediş “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Hakkari’de maddi sıkıntı çeken arkadaşlarına destek için vermek amacıyla Belediye
binası önünde bileklik sattıkları sırada gözaltına alınan Berfin Turan, Salih Kaya, Havin Kaya, Ekrem
Buğday ve Gökhan Onat isimli 5 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından akşam
saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan adlı öğrenciler, serbest bırakıldı.
11 Mayıs 2016’da, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Aşût köyüne gece saatlerinde askerler tarafından
baskın yapıldı. Evleri didik didik arayan askerler, aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına
aldı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen yurttaşlar İlçe Jandarma Karakolu'nda tutuluyor. 7 Mayıs'ta Çelê'de
aralarında Aşût'un da bulunduğu köy ve mezralarda yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 24 kişiden
12'si tutuklanmıştı.
11 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, askerler tarafından düzenlenen ev
baskınlarında 12 yurttaş gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
11 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde, Aladdin Befre isimli yurttaş gözaltına alındı. 12
Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen Befre, "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
12 Mayıs 2016’da HDP Hakkâri İl Örgütü Eş Başkanı Metin Besi, il binasına gelen polisler tarafından
gözaltına alındı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Evliya Şedal (27) ve isimleri öğrenilemeyen 3
yurttaş gözaltına alındı. Zırhlı araçlara bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 kişinin gözaltı
gerekçesi öğrenilemedi.
13 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Yenimahalle'ye bağlı 3 marketler bölgesinde
gözaltına alınan Evliya Şedal, Şafih Şedal ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişiye, "Sokağa çıkma yasağını" ihlal ettikleri gerekçesiyle
220'şer lira para cezası verildi.
15 Mayıs 2016’da DİHA tarafından yayınlanan “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haber
nedeniyle gözaltına alınan Kızılay Derneği Hakkâri Şubesi Başkanı Fadıl Akçiçek, “devletin gizli kalması
gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme ve açıklama” iddialarıyla tutuklandı.
20 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ilinde, ismi öğrenilemeyen bir genç, çarşı merkezinde zırhlı araçlar ile
etrafı çevrilerek ve yaka paça zırhlı aracın içine konularak gözaltına alındı.
23 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde,
askerler tarafından gerçekleştirilen ev
baskınlarında Fetullah Kaplan, Adem Dinç, Hamide Arıcı ve Seba Arıcı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 24
Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Hamide
Arıcı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi ise tutuklandı.
28 Mayıs 2016’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi ile Yüksekova İlçesi arasında yer alan Haruna Jandarma
Karakolu’na bağlı askerler tarafından kurulan kontrol noktasında durdurulan Özgür Alp gözaltına alındı.
29 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ilinde, özel harekât polisleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında,
isimleri öğrenilemeyen 5 yurttaş gözaltına alındı.
30 Mayıs 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının geçici olarak
kaldırıldığının ilan edilmesi ardından ilçeye giriş yapmak isteyen Derya Yılmaz isimli yurttaş polis kontrol
noktasında gözaltına alındı.
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31 Mayıs 2016’da, sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırıldığı Hakkâri’nin Yüksekova
İlçesi’ne girmek isteyen 2 kişi kontrol noktasında gözaltına alındı.
2 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yıldırım ve Çekdar Buldan isimli iki kardeş,
çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 03 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeşten Yıldırım Buldan, hakkında daha
önce açılan bir dosya nedeniyle tutuklandı.
3 Haziran 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Eski Kışla mahallesinde Dilgeş Yaşar isimli bir
genç, polis tarafından gözaltına alındı.
4 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Mervan Taş isimli bir genç çarşı merkezinde
polis tarafından gözaltına alındı. 05 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taş "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
6 Haziran 2016’da Ramazan Ayı dolayısıyla Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde halka dağıtılmak istenen
iftar yemeğini engelleyen özel harekât ekipleri 5 belediye çalışanını da gözaltına aldı.
13 Haziran 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü yakınlarında 29 Mart günü 3 kişi ile
birlikte gözaltına alınan Gever Belediye Meclis Üyesi Abdülkerim Akdoğan, İHD Genel Merkezi'ne
gönderdiği mektup da gözaltı ve ifade verme işlemleri sırasında maruz kaldığı insanlık dışı uygulama ve
işkenceyi anlattı. Emniyette maruz kaldığı işkence sırasında "Konuşmazsan eşini köyünden getirip,
burada gözünün önünde tecavüz ederiz" şeklinde tehdit edildiği anlattı.
24 Haziran 2016’da, Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim Lojmanları'nda ikamet eden
öğretmen Tarık Aslan'ın evine polisler tarafından baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın ardından
Aslan'a ait laptop bilgisayar ve özel otomobiline polislerce el konulurken, Aslan Hakkari Emniyet
Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
1 Temmuz 2016’da, Hakkari’ye bağlı Durankaya beldesinde HDP İl Örgütü'nün Kadir Gecesi dolayısıyla
kentte vereceği iftar yemeği öncesinde Pehlivan Mahallesi'nde bulunan iş yerinin önünü kapatan polislere
tepki gösteren Keskin'in oğlu Neçirvan Keskin ile polisler arasında tartışma çıktı. Zırhlı araçların iş yerinin
önünden çekilmesini isteyen Neçirvan Keskin'e saldıran polisler, Keskin'i darp etti. O sırada araya giren
Belediye Başkanı Fatih Keskin'e ise özel harekat polisleri tarafından silah çekildi. Çevrede bulunanların
tepki göstermesi üzerine halka gaz bombalarıyla saldıran polisler, belediye başkanını gözaltına aldı.
4 Temmuz 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, İlçe Devlet Hastanesi kavşağında kurulan polis
kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan GBT kontrolünün ardından E.S. isimli genç gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi bilinmeyen E.S. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
7 Temmuz 2016’da, Hakkari kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Depîn Polis Arama
noktasından geçerken yapılan kimlik kontrolünde, hakkında şikayet olduğu gerekçesiyle ifadesi alınmak
üzere gözaltına alınan Zahit Tekin (26), ifadesi alınması sonrası Savcılığa çıkarıldı. Yapılan savcılık
sorgusunun ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Tekin hakkında tutuklama kararı
verildi.
14 Temmuz 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde DBP PM üyesi Çimen Altürk, KJA aktivisti Meliha
Can ile kente gönüllü çalışma yürüten Fuat Pekdoğan, bir markette alışveriş yaparken polisler tarafından
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
21 Temmuz 2016’da,Yüksekova DİHA muhabiri Hamza Gündüz, kent merkezinde özel hareket timleri
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Gündüz'ün il emniyet müdürlüğüne
götürüldüğü belirtildi.
31 Temmuz 2016’da Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan özel harekât ekipleri 7 kişiyi
gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.
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2 Ağustos 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesinde, HDP ilçe yöneticisi Vefa Sali, çarşı merkezinde
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Sali, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
5 Ağustos 2016’da DİHA Hakkâri muhabirleri Selman Keleş ve İdris Yılmaz, haber takibi için gittikleri
Yüksekova’nın Orman Mahallesi’nde gözaltına alındı.
8 Ağustos 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü Jandarma
Karakol Komutanlığı önünde kurulan kontrol noktasında aracı durdurulan DBP Parti Meclis Üyesi Senar
Abi, gözaltına alındı. 10 Ağustos 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abi, hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan bir davada verilen
3 yıl hapis cezanın Yargıtay tarafından onandığı gerekçesiyle tutuklandı.
10 Ağustos 2016’da, Hakkâri’de sabah saatlerinde çok sayıda eve baskın yapıldı. Yapılan ev
baskınlarında Mirza Temel, Hurşit Acar ve Beytullah Keskin isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesine yönelik yapılan operasyonu öncesinde "İşte Gever'e
'gizli' operasyon belgesi" başlıklı haberi ile kamuoyuna duyurduğu için 14 Mayıs'ta tutuklanan DİHA
muhabiri Şermin Soydan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında hazırlanan iddianame ile Hakkari
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
12 Ağustos 2016’da, Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Şapatan köyüne sabah saatlerinde özel hareket
timlerinde katılımıyla eş zamanlı ev baskınları yapıldı. Zırhlı araçlarla köy ablukaya alınırken yapılan
baskında Emrullah Öztürk, İzzet Atabak ve Ali Tekin isimli yurttaş gözaltına alındı. Baskın esnasında evler
didik didik aranıldığı belirtilirken, evde bulunanlara da hakaret edildiği belirtildi.
12 Ağustos 2016’da Hakkari ilinde, özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş
(Melek Yalçın, Ali Yakın, Deniz Yakın, Nazım Yakın, Savaş Taş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi) gözaltına
alındı.
14 Ağustos 2016’da, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Özgürlük Meydan'ında Erdal Canan isimli yurttaş özel
hareket timleri tarafından gözaltına alındı. Yine ilçe otogarında ise Belediye İl Genel Meclis Üyesi Samet
Teker gözaltına alındı. Yurttaşların gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına alınanlar ilçe emniyet
müdürlüğüne götürüldü. Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün Gever'de gözaltına alınan DBP
PM Üyesi Çimen Alatürk, Gever Belediye Eşbaşkanı Adile Kozay ve Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Leyla
Öztunç, yine savcılık talimatıyla ifadeleri alınmak üzere Hakkari’ye sevk edildi. 3 Kürt siyasetçinin gözaltı
gerekçesi ise 9 Ağustos'ta Hakkâri’de KJA öncülüğünde başlatılan "Önderliğime, toprağa, özgürlüğe sahip
çıkıyorum" kampanyası kapsamında yaptığı açıklamadan dolayı olduğu belirtildi.
14 Ağustos 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, Oryet İş Merkezi’nde berber olarak çalışan Esat
Subaşı isimli yurttaş gözaltına alındı. 15 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliye sevk edilen Subaşı, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
22 Ağustos 2016’da Hakkâri’de haber takibinden dönen Van TV muhabiri Serkan Kaya yapılan yol
kontrolü esnasında polisler tarafından gözaltına alındı.
23 Ağustos 2016’da Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Merkez Yöneticisi Abdulbeşir
Yapıcı yaptığı açıklamayla, Van’ın Gürpınar İlçesi’nden Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne giderken aracını
durduran polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra saatlerce darp edildiğini ve daha sonra “yanlışlıkla
gözaltına alındığı” söylenilerek serbest bırakıldığını açıkladı.
24 Ağustos 2016’da Hakkari ilinde, Fırat Dağıtım çalışanı İhsan Turgut ile Özgür Halk çalışanı Adnan
Kümek, kent merkezinde polis tarafından gözaltına alındı.
24-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı
sırasında düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı.
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26 Ağustos 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, seyir halindeki aracın "şüpheli olduğu" gerekçesiyle
çarşı merkezinde polislerce durdurulması ardından, araçta bulanan Mahir Çakmak isimli yurttaş gözaltına
alındı.
28 Ağustos 2016’da Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, ilçe girişinde bulunan polis kotrol noktasında yapılan
kimlik kontrolünün ardından Ferheng Erişmiş isimli yurttaş, gözaltına alındı.
5 Eylül 2016’da PKK Lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek ve sağlığından haberdar olmak talebiyle
Diyarbakır’da başlatılan açlık grevi eylemine destek amacıyla Ankara’da yapılmak istenen yürüyüşe
müdahale eden polis ekipleri en az 8 kişiyi gözaltına aldı.
15 Eylül 2016’da Hakkâri ilinde, Hakkâri Belediyesine kayyım atamasına ardından DBP İl binasında
protesto amaçlı süresiz dönüşümlü açlık grevi başlatıldı. İl binasına özel harekât polisleri tarafından
düzenlenen baskında, açlık grevinde bulunanlarından aralarından bulunduğu 27 kişi gözaltına alınarak İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis binada arama yaptı. 17 Eylül 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 27 kişiden 18’i adliyeye sevk edildi. 18 kişi, tamamlanan alınan
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 19 Ekim 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 2’si (Sinem Duran, Mikail Erdal) tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi
ise öğrenilemedi.
16 Eylül 2016’da Hakkari ili Şemdinli ilçesinde ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçeye bağlı Şapatan
köyünde, özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3 yurttaş (Halis Bay, Ferik Tekin,
Erhan Yalın) gözaltına alındı.
20 Eylül 2016’da Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 85
yaşındaki Mahmut Abi isimli bir yurttaş, gözaltına alındı. Abi’nin felçli olduğu ve 2 yıldır yatağa bağlı olarak
yaşamını idame ettirdiği öğrenildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polis gözetiminde tedavi
altına alınan ve sağlık kurulu heyeti tarafından yapılan tahkikler sonucu "cezaevinde kalması uygun
değildir" raporu verilmesi üzerine, 27 Eylül 2016’da serbest bırakıldı.
6 Ekim 2016’da, Hakkari Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eşbaşkanı Musa Bor,
öğlen saatlerinde çalıştığı Hakkari Devlet Hastanesine gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Bor 9
Ekim’de serbest bırakıldı.
12 Ekim 2016’da Hakkâri ilinde daha önce denetimli serbestlikle serbest bırakılan olan HDP Merkez İlçe
Eşbaşkanı Emine Armut, imza için gittiği merkez karakolunda polisler tarafından gözaltına alındı. Polis
tarafından düzenlenen ev baskınlarında aralarında İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut’un da
bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 28 Ekim 2016 tarihinde, 26 kişiden 7’si (eski Belediye Başkanı Kazım
Kurt, HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Emine Armut, KESK’e bağlı Yapı – Yol Sendikası Temsilcisi İlhan
Akbaş, DBP il yöneticilerinden Enise Aktaş, Menav Kanat, DBP eski yöneticilerinden Ömer Kaya ve
belediye çalışanı Mesut Özdemir) emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 kişiden Aktaş ve Kanat serbest bırakılırken, Kurt, Armut, Akbaş, Kaya ve Özdemir tutuklandı. 30 Ekim
2016 tarihinde, 7 kişi daha (İHD Hakkari Şube Başkanı İsmail Akbulut, HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi, HDP
Merkez İlçe Eşbaşkanı Asım Özcan, DBP il yöneticisi Hakan Abi, Bedirhan Koç, Cevahir Kaçar ile Selam
Özkan) tamamlanan ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişiden Akbulut, Kaçar ve Özkan
serbest bırakılırken, 4 kişi ise “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.
12 Ekim 2016’da, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eşbaşkanı Cabbar Taş, HDP yöneticisi Şükrü Oğul ile HDP
çalışanı ve hasta olduğu öğrenilen Ahmet Yücel, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından
adliyeye getirildi. Her 3 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
14 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Durak Karakolu'na yönelik bombalı saldıranın
ardından 11 Ekim tarihinde Dûre, Tîse, Dêman ve Helank köylerine askerler tarafından yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 23 kişiden 22'si İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından
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serbest bırakıldı. İsmi öğrenilemeyen bir kişinin ise hakkında kesinleşmiş bir cezanın bulunmasından
dolayı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Serbest bırakılan 22 kişinin gözaltında tutuldukları
Jandarma Komutanlığı'nda ise yoğun işkenceden geçirildikleri otaya çıktı. Sorgulama esnasında
askerlerce yapılan işkenceden dolayı birçok yurttaşın yüz ve sırt bölgelerinde şişme ve morluklar
oluşurken, iki kişinin kemiklerinde kırılmalar olduğu hastane raporlarına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde
ise, gözaltına alınan yurttaşlardan bazıları maruz kaldıkları yoğun işkenceden dolayı konuşmakta güçlük
çektiği görüldü.
17 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bağlı Garê Köyü ile köye bağlı Meleviya, Gêleşîm ve
Şarîte köylerinde bulunan birçok eve askerler eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında,
Ömer Yüce, Reşit Süren, Bekir Yüce, Selim Demir, Sıddık Yücel, Sait Tekin ile Memet Emin Demir adlı
yurttaşlar gözaltına alındı. Baskınlar sırasında köylülere hakaret eden askerler, Kamuran Yılmaz adlı
yurttaşı da feci şekilde darp etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yılmaz’ın vucüdunun birçok
yerinde morluklar oluştu.
19 Ekim 2016’da, Hakkari merkezde dün akşam saatlerinde yapılan ev baskınlarında Mezopotamya
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYADER) eski Eşbaşkanı
Bedirhan Koç ile KESK Üyesi İlhan Akbaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Koç ve
Akbaş, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
1 Kasım 2016’da, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de seyir halinde olan mahalle
servisinin önünü kesen sivil polisler ismi öğrenilemeyen 2 kadını gözaltına aldı.
1 Kasım 2016’da, Hakkari'de sabah saatlerinde evlere yapılan baskınlar sonucunda İl Özel İdaresi eski
Genel Sekreteri Süleyman Kaya, iş adamı Lokman Özerk ile Remzi Özdemir, Bışar Mavigöz isimli
yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
3 Kasım 2016’da, Hakkari'de düzenlenen ev baskınlarında Belediye Eşbaşkan Vekili Fatma Yıldız, İl
Genel Meclis Üyesi Selahattin Kurt, HDP il yöneticisi Ayşe Duran ve DBP eski yöneticisi Kenan Kaya ile
birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Belediye Eşbaşkanvekili Fatma Yıldız, İl Genel
Meclis üyesi Selahattin Kurt ve DBP eski yöneticisi Kenan Kaya “Örgüt üyesi” iddiasıyla tutuklandı. Metin
Kaçmaz, Ayşe Duran, Ramazan Buzan, Remzi Özdemir, Rahmi Balıkesir ve Fatma Acar ise serbest
bırakıldı.
7 Kasım 2016’da, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan Hakkari girişinde gözaltına alındı. Akdoğan,
çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
17 Kasım 2016’da Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde Ayhan Kızıldoğan isimli yurttaş polis tarafından
gözaltına alındı. 19 Kasım 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Kızıldoğan “örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.
19 Kasım 2016’da Hakkâri ili Yüksekova ilçesinde Jiyan Özdemir ile ismi öğrenilemeyen bir kadın çarşı
merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 2 kadın İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü.
25 Kasım 2016’da Hakkari’nin Ağaçdibi köyü muhtarı Kemal Adıyaman sabah saatlerinde evine yapılan
baskınla gözaltına alındı. Askerler tarafından gözaltına alınan ve gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
Adıyaman’ın İl Jandarma Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi.
3 Aralık 2016’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında,
Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Adile Kozay’ın aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 08 Aralık
2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından SEGBİS ile Yüksekova
Cumhuriyet Savcılı’ğına ifade veren Kozay “Örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
3 Aralık 2016’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Yüksekova
Belediye Eşbaşkanları Hilal Duman ve Servet Tunç’un aralarından bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 07
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Aralık 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 9 kişiden 5’i (Yüksekova Belediye Eşbaşkanları Servet Tunç ve Hilal Duman, Belediye Başkan
yardımcısı Hıdır Demiroğlu, eski belediye başkanı Mehmet Kanar, HDP İlçe Eşbaşkanı Cumhur Erdemir)
“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
3 Aralık 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde özel hareket timleri tarafından yapılan
ev baskınlarında Şemdinli Belediye Eşbaşkanları Nahide Yıldız ve Seferi Yılmaz ile Belediye Başkan
Yardımcısı Senar Duyan gözaltına alındı.
9 Aralık 2016’da Hakkari'nin Çukurca İlçesinde 3 Aralık 2016 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon ile
gözaltına alınan aralarında Çukurca Belediye Eş başkanı Hilal Duman ve Servet Tunç'un da bulunduğu 9
kişi gözaltına alındı. Çukurca Emniyet Müdürlüğü'nde devam eden işlemlerin ardından Çukurca Belediye
Eş Başkanı Servet Tunç dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Bugün devam eden yargılamada
Belediye Eşbaşkanı Hilal Duman, Belediye Başkan yardımcısı Hidir Demiroğlu, eski belediye başkanı
Mehmet Kanar, HDP İlçe Eşbaşkanı Cumhur Erdemir, yapılan yargılamada "örgüte üye olma" suçlaması
ile tutuklanırken, yurttaşlardan Osman Kanar, Kazım Tekinalp ve Remzi Kanat serbest bırakıldı.
12 Aralık 2016’da Hakkari’de düzenlenen operasyonda HDP Hakkari İl Başkanı Evin Konur ve DBP eski İl
Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı. 13 Aralık günü Savcılık ifadesinin ardından Konur serbest
bırakılırken, Bor “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
14 Aralık 2016’da Hakkari'ye bağlı Ağaçdibi köyünde yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alınırken, iki
gün önce gözaltına alınan Yüksekova Belediye Eşbaşkan Yardımcısı İdris Kuş da tutuklandı.
15 Aralık 2016’da Hakkari’de önceki gün gözaltına alınan 6 kişi emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 2’si serbest bırakılırken, Belediye
Meclis Üyesi Nasrettin Arslan, emekli imam İzzettin Yalçın, Beyan Seven ve Ayhan Saklı, “Örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Aralık 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de dün polis, asker ve korucular ile ailelerinin
Kayseri’deki saldırıya ilişkin yaptığı yürüyüşe tepki gösteren 1 kişi yürüyüşün ardından gözaltına alındı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada “halkı kışkırtmaya çalıştığı” gerekçesiyle gözaltına alınan
kişinin kimliği ise açıklanmadı.
23 Aralık 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Eşbaşkanı Avukat
Dilber Uzunköprü evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Avukatlık bürosunda da arama yapılan
Uzunköprü, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alınan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
23 Aralık 2016’da Hakkâri ili Yüksekova ilçesine bağlı köylerde askerler tarafından düzenlenen ev
baskınlarında 7 yurttaş (Rıfat Onma, Arafat İşözü, Fazıl Aytaş, Cebrail Ateş, Sabri Ateş, Abidin Ateş,
Giravi Gürdal) gözaltına alındı. 7 yurttaş, 24 Aralık 2016’da tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
serbest bırakıldı.
Hatay
28 Ocak 2016’da Hatay’da bildiri dağıttıkları sırada gözaltına alınan Grup Yorum Korosu üyesi Kübra
Sünnetçi ve Derin Deniz Karataş’ın gözaltında işkenceye maruz kaldığı; işlemlerinin ardından serbest
bırakılan kadınlardan Kübra Sünnetçi’nin kolunun alçıya alındığı, Derin Deniz Karataş’ın ise kafasında
aldığı darbelerden kaynaklı ödem oluştuğu öğrenildi.
3 Mayıs 2016’da Hatay’ın Altınözü İlçesi’ne bağlı Karbeyaz Köyü sınırında haber takibi yapan DİHA
muhabirleri Erdoğan Alayumat ile Ergin Çağlar gözaltına alındı.
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13 Ağustos 2016 sabahı Hatay’ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri, HDP
ilçe eş başkanlarının da olduğu en az 15 kişiyi gözaltına aldı.
18 Ağustos 2016’da yapılan operasyonlar ve ev baskınlarında Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde HDP Hatay İl
Örgütü Eş Başkanı Avukat Şükran Dağ Cabir gözaltına alındı.
24 Ağustos 2016’da Hatay’da daha önce 10 gün gözaltında tutulan ve denetimli serbestlikle bırakılan HDP
Dörtyol İlçe Örgütü Eş Başkanı Halil Baybariz ve HDP Erzin İlçe Örgütü Eş Başkanı Diyadin Sırça yeniden
gözaltına alındıktan sonra aynı gün “yasadışı örgüt üyeliği suçlamasıyla” tutuklandılar.
13 Ekim 2016’da, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kamışlar Mahallesi'nde Jandarma Komutanlığı
tarafından yapılan ev baskınında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Y.B. ve A.M.’nin "Örgüt
üyesi olduğu" iddia edilirken, Van nüfusuna kayıtlı F.B. ve M.H.T.’nin de söz konusu kişilere "yardım ve
yataklık ettiği" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.
26 Ekim 2016’da, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) öğrencilerine dönük sabah saatlerinde
gerçekleştirilen operasyonda en az 10 öğrenci, gözaltına alındı. Birçok eve eş zamanlı olarak yapılan
aramalar sona ererken, gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen öğrenciler Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube'ye götürüldü. Gözaltına alınan öğrencilerin isimleri şöyle: Azad Demir, Amed Kıran, Faruk Bağlamış,
Özgün Alma, Mehmet Emin Kınık, Tufan Kara, Rıdvan Doğan, Reşit Akçan, soyadı öğrenilemeyen Cumali
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi.
8 Kasım 2016’da, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerine dönük 13 gün önce gerçekleştirilen
operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 13 öğrenci
savcılık işlemlerinin ardından "Örgüt propagandası" yapmak suçlaması ile tutuklama talebi ile mahkemeye
sevk edildi. Mahkeme sevk edilen 13 öğrenciden 8'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle; Diyarbakır Kıran, Rıdvan Doğan, Mehmet Ali Kınık, Reşit Akçan,
Faruk Bağlamış, Ferit Biçici, Ömer Yıldız ve Azad Demir.
20 Aralık 2016’da, Hatay'ın Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP)
dönük yapılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz hafta içinde gözaltına alınan 37 kişi çıkarıldıkları
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların avukatlarından alınan bilgiye göre, 37 kişi
hakkında "İhbar olduğu" illeri sürüldü. Sorgularında HDP'ye üyelikleri ve sosyal medya paylaşımlarının
sorulduğu öğrenilen 37 kişinin hakkında herhangi bir delil olmaması nedeniyle serbest bırakıldıkları
aktarıldı.
28 Aralık 2016’da, Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde TEM ekiplerince
birçok eve yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Antakya'da
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hatay İl Başkanı Hülya Kavuk ile birlikte SYKP üyeleri Mert
Aslanyürek, Erdal Cirik ve Semra Pekbay ile Hansel Tekin ve Büşra Demirtaş gözaltına alındı.
İskenderun'da da HDP Gençlik Meclisi üyelerine dönük operasyonlar kapsamında Ahmet Özen, Serhat
Baran, Bekir Öcalan, Mazlum İrdava, Türkan Kaya, Tarık Balaban, Veli Kaykaç, Gökhan Ataç, Mazlum
Çoban gözaltına alındı.
30 Aralık 2016’da,Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde önceki gün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16
kişiden Nazım Işık bugün emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan
Işık, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik aynı suçlamayla Işık'ı tutuklayarak, cezaevine gönderdi.
İçel
Iğdır
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13 Ocak 2016’da, Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde bir kişi gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Padir isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına
alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Padir, "Örgüte yardım
etmek" iddiasıyla tutuklandı.
2 Mart 2016’da, Iğdır iline bağlı Hoşhaber beldesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler
tarafından düzenlenen ev baskınlarında 14 yurttaş, “Örgüte yardım ve yataklık” ile “Örgüt propagandası”
suçlamalarıyla gözaltına alındı. 05 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 14 kişiden 12'si serbest bırakılırken, Iğdır Belediye Eşbaşkan Vekili Kasım Ağgün ve
belediye çalışanı Oruç Akaslan "Örgüte finans sağlamak", "Yardım ve yataklık yapmak" ve "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı
bulunan, ancak farklı bir dosyadan tutuklu bulunan ve 04 Mart 2016’da, tahliye olan Hoşhaber Belde
Belediye Eş Başkanı Ali Çam, yeniden tutuklandı.
6 Mart 2016’da Iğdır’a bağlı Hoşhaber Beldesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 13 kişiden
aralarında Hoşhaber Belediyesi Eş Başkanı Ali Çam, Başkan Vekili Kasım Ağgün ve belediye çalışanı
Oruç Aras “yasadışı örgüte yardım ettikleri ve finans sağladıkları” iddiasıyla tutuklandı.
14 Mart 2016’da, Iğdır’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 4 genç gözaltına alındı. “YPS üye
oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan F.Y., Ö.Ö., S.T. ve C.Ç. adlı gençler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
11 Kasım 2016’da, DBP Iğdır İl Eşbaşkanı Kemal Kum, HDP il yöneticisi Kemal Arık ve Tamer Yikit
Abdullah Angay sabah saatlerinde polis tarafından yapılan ev baskınında gözaltına alındı.
11 Kasım 2016’da Iğdır ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3 kişi (DBP Iğdır İl Eşbaşkanı
Kemal Kum, HDP il yöneticisi Kemal Arık ve Tamer Yikit Abdullah Angay) gözaltına alındı.
27 Aralık 2016’da, Iğdır’da 20 Aralık’ta düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 kişi
tutuklandı. Aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün
adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Sulh Ceza Mahkemesi’ne
sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Öte yandan, önceki gün sosyal medya üzerinden “Örgüt propagandası
yaptığı” iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.
Isparta
12 Şubat 2016’da Isparta’da yaşayan H.K. adlı kişi
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı.

internet

üzerinden

yazdığı

mesajlarla

20 Şubat 2016’da Isparta’da Nusaybin Sulh Ceza Hâkimliği’nce “PKK üyesi olmak ve propagandası
yapmak” suçlaması ile hakkında arama kararı buluna N.A. tutuklandı.
9 Mart 2016’da Isparta’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.Ş. “internet üzerinden yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
14 Mart 2016’da, Isparta merkezli 4 kentte başlatılan "paralel" operasyonu kapsamında, 50 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanların arasında Süleyman Demirel Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hasan
İbicioğlu da bulunurken, operasyonun Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda
gerçekleştirildiği belirtildi.
26 Nisan 2016’da, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde polis ekipleri internet sitelerindeki mesajlarını gerekçe
göstererek Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Y.E.T.’yi (23) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
iddiasıyla gözaltına aldı.
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5 Mayıs 2016’da Isparta’da öğrenci yurtlarına ve bazı evlere düzenlenen baskında gözaltına alınan HDP İl
Örgütü yöneticisi Merve Nur İşleyici’nin de olduğu 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da Denizli’den İzmir’e giderken gözaltına alınarak Isparta’ya götürülen Sosyalist Gençlik
Derneği üyesi Özgür Şimşek çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla tutuklandı.
15 Haziran 2016'da Isparta'da HDP üye ve yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 23 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 16 Haziran
2016'da tutuklandı.
18 Haziran 2016’da, Isparta’nın Uluborlu ilçesinde yapılan baskınlarda şimdiye kadar aralarında Süleyman
Demirel Üniversitesi öğrencileri ve inşaat işçilerinin de olduğu 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan 11 kişiden Şeyhmuz Yaklav, Serhat Akpolat, Davut Ermanoğlu, Mahsun Bisen, Damla
Erdem ve Yahya Aydın "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
17 Temmuz 2016’da, Isparta'da haklarında arama kararı olduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına
alınan 2'si üniversitesi öğrencisi 3 kişi, emniyetteki işlemleri ardından "örgüt üyesi olma" ve "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadeleri ardından tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen Cengiz Akkaya, Fırat Birer ve Yılmaz Ay, aynı gerekçelerle tutuklandı.
Tutuklanan 3 kişi hakkında ayrıca gizli tanık ifadesi olduğu da öğrenildi.
11 Ağustos 2016’da, Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek amacıyla HDP tarafından
Ümraniye yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan 6 kişi, karakolda işkence gördüğü iddia edildi.
Polislerin yaptığı işkence doktor raporuna yansırken, işkence gören gençlerden birine de muhbirlik
dayatıldı.
21 Kasım 2016’da, Isparta'da sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek 3 yıl hapis cezası
verilen Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğrenim gören 2 öğrenciden Dilara Demir tutuklandı.
25 Aralık 2016’da, Isparta'da sabah erken saatlerde bir çok adrese TEM ve özel harekat polislerince
operasyon düzenledi. Ardından aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul
4 Ocak 2016’da İstanbul’da bir gazete binası önünde, üyeleri S.A. (17) ile ilgili çıkan habere tepki
göstermek için basın açıklaması yapan Gençlik Federasyonu üyelerine müdahale eden polis ekipleri 7
kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
8 Ocak 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde HDP ilçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri HDP
İlçe Örgütü Eş Başkanı Rukiye Demir’in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskında gözaltına
alınanlardan Ferman Erkek ve Mahsun Kaymaz “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9 Ocak
2016’da tutuklandı.
12 Ocak 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde “Sarayın savaşına karşı halkların barışı” sloganıyla
kampanya başlatarak stant açan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Hacıahmet Mahallesi’nde ise K.A. (10) ve zihinsel
engelli E.S. (13) adlı çocuklar, “polise taş attıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
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13 Ocak 2016’da İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Tayfun
Kardaşoğlu adlı kişi “internette yazdığı mesajlarla cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla aynı gün
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14 Ocak 2016’da İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Aksaray Semti’nde Özgür Roni Gençlik Derneği’ne
baskın düzenleyen polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
16 Ocak 2016’da İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’ne bağlı Sarıgazi Mahallesi’nde ESP üyelerinin eylemine
müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
16 Ocak 2016’da İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında da 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
21 Ocak 2016’da düzenlenen operasyonlar sonucu İstanbul’da 31 kişi evlerine Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarla gözaltına alındılar.
24 Ocak 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı Kanarya Mahallesi’ndeki eyleme de müdahale
eden polis ekiplerinin ateş açması sonucu ise Mehmet Veysel Işık sırtından vurularak yaralandı.
Akciğerlerinde kanama oluşan Mehmet Veysel Işık’ın felç kalma riskinin olduğu öğrenildi.
24 Ocak 2016’da İstanbul’da gözaltına alınan 31 kişiden HDP MYK üyesi ve Genel Saymanı Zeki Çelik,
Sıdık Koçgürbüz, Ömer Aşkara, Osman Nuri Baymaz, Mustafa Demir, Hüseyin Gök, Gani Önal, Cuma
Yaşar, Burhaneddin Büdüş, Abubekir Bakır ve Abdurrahman Erol adlı 11 kişi “PKK’ye finansal destek
sağladıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
28 Ocak 2016’da İstanbul’da Başakşehirspor ile Amedspor futbol takımları arasında oynanan Türkiye
Kupası maçında sokağa çıkma yasaklarını ve operasyonları protesto etmek için slogan atan Amedspor’un
taraftar grubu Barikat üyesi 6’sı çocuk 30 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
29 Ocak 2016’da, İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 28 Ocak 2016 günü yapılan ev baskınlarında gözaltına
alınan 6 kişiden Jülide Yazıcı, Heja Türk, Çağrı Kurt ve Mehtap Demirci “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve
propagandası yaptıkları” iddialarıyla tutuklandı.
30 Ocak 2016’da Adana-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsüne binen S.K. ve C.T. adlı 2 kişi, cep
telefonlarında “terör örgütü amblemi olduğunu” iddia eden otobüsün muavininin ihbar etmesi sonucu
İstanbul’daki Harem Otogarı’nda gözaltına alındı. Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’ne götürülen 2 kişi
herhangi bir suç unsuru bulunmaması üzerine serbest bırakıldı.
1 Şubat 2016’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nü işgal ederek protesto eylemi yapan Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) İstanbul Gençlik Koordinasyonu üyesi 5 kişi ile olayı takip eden DİHA muhabiri Elif
Çetin’er polis ekiplerince gözaltına alındı.
2 Şubat 2016’da İstanbul’da evinden çıktıktan sonra gözaltına alınan jiyan.org haber sitesinin muhabiri
Hayri Tunç aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da Sokağa çıkma yasaklarına karşı HDP’nin çağrısıyla çeşitli kentlerde “barışa ses ver”
eylemleri düzenlendi. İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen eyleme gaz bombalarıyla saldıran
polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
7 Şubat 2016’da İstanbul’un Fatih İlçesi’nde ablukalara karşı gürültü çıkarma eylemi yapan 14 kişi
gözaltına alındı.
8 Şubat 2016’da İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen eyleme müdahale eden polis
ekipleri 17 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
9 Şubat 2016’da Hakkında “yakalama” kararı olduğu gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alınan HDP
Beyoğlu İlçe Örgütü Eş Başkanı Rukiye Demir “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
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14 Şubat 2016’da İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde stant açarak bildiri dağıtan Birleşik Devrimci Parti üyesi 6
kişi polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polisin
saldırısı sonucu 4 kişi vurularak yaralandı, en az 15 kişi de gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde haber takibi yapan DİHA muhabiri Asya İnedi
gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da Abdullah Öcalan’ın 1999’da Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla
İstanbul’da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekipleri 59 kişiyi gözaltına aldı.
24 Şubat 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bir eve baskın yapan polisler, “cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla A.Ş.’yi (13) gözaltına aldı.
25 Şubat 2016’da İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i, facebook
hesaplarındaki mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
1 Mart 2016’da İstanbul’da polis ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla Birleşik Devrimci Parti yöneticisi ve
üyesi toplam 10 kişiyi gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da İstanbul’da Burç FM programcılarından Serkan Sedat Günay “programında
cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
5 Mart 2016’da İstanbul’da polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınlarıyla gözaltına alınan Birleşik
Devrimci Parti yöneticisi ve üyesi 10 kişiden İstanbul İl Başkanı Selim Polat ve Vedat Türk, Yasin Aydın,
Ahmet Sebat, Halil Sönmez tutuklandı.
6 Mart 2016’da Etkinlikleri gerçekleştirmek ve yasak kararlarını protesto etmek için önceden hazırlanan
program kapsamında toplanan kadınlara gaz bombaları ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis
ekipleri İstanbul’da 4 kadını darp ederek gözaltına aldı.
9 Mart 2016’da İstanbul’da “DHKP-C Soruşturması” kapsamında Okmeydanı’nda bulunan Gençlik
Federasyonu’na baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 3’ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı.
12 Mart 2016’da, HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın İstanbul Alibeyköy'de bulunan evi
sabah saatlerinde TEM Şube polisleri tarafından basıldı. Adıyaman'ın evine giren polis, evde bulunan
Adıyaman'ın kardeşini darp ederek gözaltına aldı.
12 Mart 2016’da, İstanbul'da, Gazi katliamında yaşamını yitirenler için yapılan anmanın ardından,
mahallede kağıt toplayıcılığı yapan ismi öğrenilemeyen bir çocuk, polislerce akrep tipli zırhlı araca
bindirilerek kaçırıldı. Çocuğun nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
14 Mart 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı’na bağlı evlerde çalışan Muammer B. (54) adlı öğretmenin 10
erkek öğrenciye tecavüz ettiği için tutuklanmasının ardından olayı protesto etmek için İstanbul’da Ensar
Vakfı binasının önünde eylem yapmak isteyen üç kadın polis ekiplerince darp edilerek gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz ve Karayolları mahallelerinde eş
zamanlı yapılan ev baskınlarında yaşları 16 ila 18 arasında değişen 4 genç gözaltına alındı. Böylece
operasyonda gözaltına alınanların sayısı 7'e yükseldi. Gerekçesi ile ilgili bilgi edinilemeyen operasyonda
gözaltına alınan Cihan İnce, Ferhat İnce, Musa Işık, Özcan Çelik, Mustafa Baran, Fırat Demir ve Tolga
Poyraz adlı 7 genç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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14 Mart 2016’da Ankara’daki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 37 kişiyi anmak için İstanbul’da Marmara
Üniversitesi’nde anma düzenlemek isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı.
15 Mart 2016’da Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Nişantaşı Üniversitesi’nden
atılan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Öğretim Üyesi Kıvanç Ersoy yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni ve organlarını aşağıladıkları” iddialarıyla tutuklandı. Akademisyenler adliyedeyken destek
vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gelen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Chris Stephenson, çantasındaki
HDP İstanbul İl Örgütü’ne ait Newroz bildirileri gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, İstanbul'da sabah saatlerde Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi (ÖHD) avukatların
evlerinin de bulunduğu 16 ilçede 32 adrese polis baskını düzenlendi. 12'si avukat 50 kişi hakkında gözaltı
kararı olduğu öğrenilirken, şimdiye kadar 9'u avukat da 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ÖHD
üyesi avukatların adları şöyle: Hüseyin Boğatekin, İrfan Arasan, Adem Çalışçı, Ayşe Acinikli, Ayşe Başar,
Şefik Çelik, Tamer Doğan, Ramazan Demir, Mustafa Rüzgar. Çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan
9’u avukat 31 kişinin serbest bırakılmasına savcının itiraz etmesi üzerine 22 Mart 2016’da 1. Sulh Ceza
Mahkemesi, avukatlar Hüseyin Boğatekin, Ramazan Demir, Ayşe Acinikli ve Ayşe Gösterişlioğlu ile 17
kişinin tutuklanmasına karar vermişti. Kararın ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan avukatlardan
Ayşe Canikli ve Ramazan Demir 6 Nisan 2016’da ifade vermek için gittikleri Çağlayan Adliyesi’nde
tutuklandı.
16 Mart 2016’da İstanbul’da, Beyazıt ve Halepçe katliamlarının yıl dönümü dolayısıyla Beyazıt
Meydanı’nda eylem yapmak isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale eden polis ekipleri 5
öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
17 Mart 2016’da, İstanbul Ümraniye Esenkent'te ise kutlanmak istenen Newroz öncesi kutlamanın
yapılacağı alan polis tarafından ablukaya alındı. Kutlama alanına gelmek isteyen halk polis tarafından
engellenirken 3 kişi gözaltına alındı. Dudulu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi kimlik kontrolünün
ardından serbest bırakıldı.
18 Mart 2016’da “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için tutuklanan
akademisyenler için İstanbul’da Metris T Tipi Cezaevi önünde oturma eylemi yapan Devrimci Gençlik
Federasyonu (DEV-GENÇ) üyesi 7 kişi polisler tarafından gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Barış bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenler için Metris Cezaevi önünde
oturma eylemi yaparak, "Özgür mahpus olunca" şarkıları söyleyen DEV-GENÇ'li üyelere polis saldırdı, 7
kişi gözaltına alındı. Aralarında olan Goraccı İtalyan televizyonunda çalışan bir gazeteci de darp edilerek
gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Newroz kutlamaları için haber takibi yapan Özgür
Gündem Gazetesi muhabiri Burcu Özkaya, görüntü çektiği sırada gözaltına alındı.
19 Mart 2016’da, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasına dün sabah
yapılan baskının ardından evinde gözaltına alınan Bağcılar HDP İlçe Eşbaşkanı Cevdet Halim, "Örgüte
insan kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
19 Mart 2016’da İstanbul’da evlere baskın düzenleyen polis ekiplerinin 27 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
20 Mart 2016’da İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı’nda yapılmak istenen Newroz kutlamasına katılmak
isteyenlere polis ekiplerinin İstanbul Valiliği’nin yasaklama kararını gerekçe göstererek yaptığı
müdahaleler sonucu 164 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazılarının isimleri ise şöyle: Figen
Karagöz, Serdar Baran, Eser Benzer, Muhammed Furkan Günay, Kerem Aramacı, Hanefi Akça, İlyas
Kazan, Ergin Kırlangıç, Ziver Turan, Feyyaz Yıkılmaz, Mehmet Barçadurmuş, Kayahan Kaya, Şirin Turan,
Kadir Bazancir, Yavuz Günay, Cesur Yılmaz, Mehmet Güler, Osman Koç, Derviş Karadana, İnan Şipal,
Mehmet Nuri Şahin, Abdülaziz Gül, Naci Yılmaz, Gülistan Aydın, Mehmet Sait Aydın, Muhammed Dağ,
İsmail Cemre, Gıyasettin Güler, Bayram Özçelebi, Özer Koçer, Yusuf Peyker, Ali Kahraman, Onur Hacer,
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İzzet Yegin, Suat Karakaya, Ümit Aydemir, Mazlum Teymuroğlu, Ramazan Güler, Muhammed Diyadin
Artürk, Şinasi Parlayıcı, Emrah Önler, Mehmet Aksoy, Sadi Teymuroğlu, Mehmet Yetiş, Mahsum Önder,
İhsan Yaoğlu, Yaşar Yazıcı, Hasret Erdem, Alican Temel. 21 Mart günü gözaltına alınanlardan 18'i
çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
20 Mart 2016’da, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde 19 Mart'ta düzenlenen Newroz
kutlamasına polis saldırısında gözaltına alınan 8 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin
ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 8 kişi, "örgüt
adına eylem yapmak" iddiası ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 kişi hakkında aynı
suçlamayla tutuklama kararı verdi.
22 Mart 2016’da, Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında gazetenin Eş Genel Yayın
Yönetmeni ve İHD MYK üyesi Eren Keskin, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadenin ardından savcılık, Keskin'i "adli kontrol şart”ının
uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Keskin, daha sonra
serbest bırakıldı. Keskin'e "yurtdışına çıkış yasağı" getirdi.
23 Mart 2016’da, Konser için gitmek istedikleri Almanya'nın kendilerine vize vermediğini söyleyen Grup
Yorum üyeleri, İstanbul Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde açıklama yapmak istedi. Ancak
açıklamaya izin vermeyen polis, Grup Yorum üyesi 3'ü kadın 4 kişiyi darp ederek, gözaltına aldı.
25 Mart 2016’da, İstanbul Ataşehir'e bağlı 1 Mayıs Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü evine yapılan
baskınla gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ataşehir İlçe Başkanı Gökhan Değirmenci,
bugün savcılık sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
26 Mart 2016’da, İstanbul'da, Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi önünde toplanan Dev Sağlık-İş
Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro yalanına ve kıdem tazminatının gaspına karşı Beşiktaş Kartal
Heykeli önüne yürüyüş yapmak istedi. "Özel sözleşmeli personel değil kadrolu işçi olmak istiyoruz"
pankartını açan işçilerin yürüyüşü bir süre sonra polis barikatı ile engellendi. İşçilerin yürüyüşlerini
sürdürmek istemesi üzerine polis kalkanlarla işçilere saldırdı. Arbede esnasında aralarında sendika
yöneticilerinin de bulunduğu Erdoğan Demir, Uğur Akalın, Gürsel Tekin, Aydın Nadir, Özgür Bozkurt, Emin
Adsız gözaltına alındı.
30 Mart 2016’da, 30 Mart 1972’de meydana gelen Kızıldere Katliamı’nda yaşamını yitiren 10 kişiyi anmak
için İstanbul’da Bomonti Kampusu’nda etkinlik düzenleyen Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerine
müdahale eden polis ekipleri 6 öğrenciyi gözaltına aldı.
30 Mart 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan H.Ö.; “Yürütmüş olduğu politik faaliyetlerden dolayı
evine yapılan operasyonla göz altına aldığını. Terörle mücadele polislerinin kendisini bir odaya aldığını,
Sakin olmasını istediklerini, İdeolojik sohbet değil kişisel sohbet edeceğiz diyerek tanışma teklif ettiklerini,
susma hakkını kullandığını söylediğinde ise tavırlarının değiştiğini bir süre gözlerini bedenime dikip
bakışlarla taciz ettiğini sonra karşıma rahatça oturup cinsel organını okşamaya başladığında nezarete
gitme talebinde bulundum bir süre o davranışı sürdürdükten sonra nezarethaneye götürdüler. Burada
kameralar karşısında tecavüz tehdidinde bulundular. Hukuki ve psikolojik destek talep ediyorum. Dedi.
(İHD İstanbul)
31 Mart 2016’da Yurtdışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan akademisyen Meral Camcı,
Türkiye’ye döndükten sonra çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni ve organlarını aşağıladığı” iddialarıyla tutuklandı.
2 Nisan 2016’da, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kaldığı için 62 gündür açlık
grevinde olan Fadik Adıyaman'ın taleplerinin kabul edilmesi için açıklama yapan TAYAD üyesi Nesim
Özcan ve İnanç Özkeskin Galatasaray Meydanında oturma eylemi yapmak isteyince polisler tarafından
gözaltına alındı.
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3 Nisan 2016’da, TAYAD'lılar, Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kaldığı için 63 gündür
açlık grevinde olan ve sağlık durumu giderek kötüleşen Fadik Adıyaman için Galatasaray Lisesi önünde
oturma eylemi yapmak istedi. Eyleme izin vermeyen polis TAYAD lılara müdahale etti. TAYAD üyesi
Ferudun Osmanoğlu ve İlyas Argün polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
3 Nisan 2016’da, Aralarında HDP ve CHP İstanbul Küçükçekmece ilçe örgütü temsilcilerinin de bulunduğu
Küçükçekmece Halkı İnisiyatifi üyeleri, Atakent Mahallesi'nde bulunan Ensar Vakfı önünde protesto eylemi
yapmak istedi. Ali İsmail Kormaz Parkı'nda bir araya gelerek Atakent Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçen
grubu polis TOMA'larla durdurdu. Engele tepki göstererek yürüyüşe devam eden gruba polis biber gazı ve
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında 2 kişi gözaltına alındı.
4 Nisan 2016’da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, '25 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet
Soruşturması'nın fezlekesini sızdırdığı iddia edilen 1 polis ve çeşitli yayın kuruluşlarında yayınlayan 7
gazeteci hakkında operasyon başlattı. Operasyonda Karşı Gazetesi'nin o dönemki sahibi Turan Ababey,
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bozkurt, muhabiri Emre Erciş, Millet Gazetesi'nin o dönemki Genel
Yayın Yönetmeni Değer Özergün, Zaman Gazetesi muhabiri Bayram Kaya ve polis memuru M. B.
gözaltına alındı.
5 Nisan 2016’da, Mimar Sinan Üniversitesi'nde (MSÜ) okuyan 25 öğrenci, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan öğrencilerin, "Eğitim ve öğretimi engelleme",
"Derslere girmeme ve başka öğrencileri derslere zorla sokmayarak boykot yapma" ve "Tehdit ile hakaret"
suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
8 Nisan 2016’da, İstanbul'un ilçesi Avcılar Marmara Caddesi'nde 10 Nisan'da Sinan Erdem Spor
Salonu'nda gerçekleşecek olan HDP İstanbul İl kongresine ilişkin afiş çalışması yapan Mümin Odabaş,
Revşan Yıldırım, Büşra Karakaş, Hamdullah Can, Yunus Okut ve İlhami Dağ adlı kişiler gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Avcılar İlçe Karakolu'na götürüldü. Gözaltına alınan 7 kişi
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, her birine "kamu malına zarar vermek" iddiasıyla 219 TL
para cezası verildi.
9 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerde yaşayanlarla dayanışmak amacıyla
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde stant açan HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi polislerce gözaltına alındı.
14 Nisan 2016’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden tespit
edilen adreslere özel harekat polisleri ile eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 6 kişi
gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan
Süleyman Acıyan, Hasan Orta ve Serhat Keçi adlı yurttaşlar Malatya, Engin Oymak adlı yurttaş gözaltına
alınarak Karlıova Jandarma Karakolu'na götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.
18 Nisan 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Sait Sancar; “Oğlu Davut Sancar’ın yaklaşık 6 ay
önce evden ayrıldığını, bunu polise de bildirdiklerini, 2 ay eve gelmediğini, arkadaşlarıyla gittiğini öğrendik.
Sonra arkadaşlarından ayrılmış dedesinin köyüne Mardin’e gitmiş. Oradan eve geldi. İstanbul’da
oturuyorduk yaklaşık 20 gündür Bursa’ya taşındık. 15 Nisan günü sabah saat: 05.20 gibi evimizi polis
bastı ve oğlumu gözaltına aldılar. Barodan avukat istedik baro avukat verdi ancak ilgilenmedi, oğlum
tutuklandı. Terörle bağlantılı olduğu için tutuklandığını söylediler. Avukat kendisinin işinin bittiğini, ancak
kendisini ücretli olarak tutabileceğimizi söyledi. Ekonomik durumumuz kötü sizden avukat talep ediyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
19 Nisan 2016’da, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde İşçi Bayramı etkinliklerine katılım çağrısını içeren
bildirileri dağıtan Sosyalist Gençlik Derneği aktivisti 11 kişi polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.
21 Nisan 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan 4 kişi polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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23 Nisan 2016’da Karaman’da Ensar Vakfı yurtlarında çocukların cinsel istismara uğradığı olayla ilgili
açılan davada soruşturmanın genişletilmemesini ve Ensar Vakfı’nın ve yöneticilerinin yargılanmamasını
İstanbul’da protesto eden ÖDP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
24 Nisan 2016’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde HDP binası önünde toplanarak eylem yapmak isteyen
gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
25 Nisan 2016’da İstanbul’da HDP aktivistlerine yönelik ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5 kişiyi
gözaltına aldı.
28 Nisan 2016’da İstanbul’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan Özgür Gelecek Gazetesi
çalışanı ve okuru 22 kişiden Gülhanım Aslandoğan, Müslüm Cevahir Vurucu, Ali Yetgin ve Bulut Doğan
adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
30 Nisan 2016’da İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri İMC TV Haber
Editörü Hamza Aktan “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına aldı.
1 Mayıs 2016’da İstanbul’da ev baskınıyla gözaltına alınan Muş’un Bulanık İlçesi’nin eski DBP İlçe Örgütü
Eş Başkanı Zeynep Topçu “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
1 Mayıs 2016’da, Taksim Meydanı’na tüm giriş çıkışların durdurulduğu ve toplu ulaşım seferlerinin
engellendi ve sabah saatlerinden itibaren toplanmak isteyen her gruba müdahale eden polis ekipleri gün
boyu 231 kişiyi gözaltına aldı.
2 Mayıs 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlarda İstanbul’da Bermal Solak gözaltına alındı.
2 Mayıs 2016’da Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen veya Bakırköy Halk Pazarı’nda toplanmak
isteyen gruplara müdahale eden polisin gözaltına aldığı kişilerden mahkemeye sevk edilen Orhan Toprak,
Esin Toprak, Mustafa Demirbağken, Nebi Gümüş ve İsmail Çiftçi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
2 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Ç.B.; “1 Mayıs 2016 günü Mecidiyeköy’de saat:
12.00 civarın da iki kişi pankart açıp taksim kızıldır kızıl kalacak diye slogan attığımız sırada sivil polisler
bizi yere yatırdı ve 20 dakika polis arabası gelinceye kadar üzerimizde bekledi. Daha sonara ters
kelepçeleyerek çevik kuvvet otobüsüne bindirdiler. Arabada kelepçeli oldukları halde saat: 9.00’dan beri
bekleyenler vardı. Hastane muayenesi hariç ters kelepçeyi saat: 19.30 kadar çıkarmadılar. Arabada
sürekli hakaret ve küfür ettiler. Tuvalet ihtiyacımız dahi karşılanmadı. Gece saat: 0.30 da emniyetten
serbest bıraktılar. Benimle birlikte alınan arkadaşın adı Z. Ç‘dir. Bu konuyla ilgili suç duyurusu yapmak ve
durumun raporlarınızda yer almasını istiyorum.”Dedi. (İHD İstanbul)
4 Mayıs 2016’da HDP İstanbul İl Örgütü’nün Tünel Meydanı’nda “İrademe, vekilime dokunma” sloganıyla
yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
13 Mayıs 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde gözaltına alınan Aram Yayınevi Editörü Ferzende Taşan
aynı gün çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
17 Mayıs 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan F.D.; “Çerkezköy’den İstanbul’a gelirken
Mahmutbey gişelerinde çevirme olduğunu polislerin kimliğini alarak kimliğin kendisine ait olduğunu
kanıtlayacak bir belge istediklerini, arabadan aşağı indirilerek telefonumu zorla aldılar. Özel bilgilerime
baktılar. Facebook paylaşımlarımdan kaynaklı adını bilmediğim bir emniyete götürdüler. Arabada
dövdüler, silahla tehdit ettiler, kendilerinden şikayetçi olmamamı istediler. Daha sonra İkitellide bir karakola
getirdiler. Orada da tehdit ettiler. Soruşturmada yanımda olmanızı ve avukat talep ediyorum.” Dedi. (İHD
İstanbul)
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23 Mayıs 2016’da İstanbul’da 1.’si düzenlenen Birleşmiş Milletler World Humanitarian Summit Zirvesi’ni
protesto etmek için Halaskârgazi Caddesi’nde toplanarak zirvenin düzenlendiği İstanbul Kongre
Merkezi’ne yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.
25 Mayıs 2016 sabahı İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Ozan Yayıncılık’a
baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yürüyüş Dergisi’nin basıma hazırlayan 7 kişiyi
gözaltına aldı.
25 Mayıs 2016’da İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde başlarına çuval geçirilerek gözaltına alınan ve
gözaltında darp edilen Dilek Arsu ve Dilek Tataş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
27 Mayıs 2016’da İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde bir binaya “Suruç için adalet, herkes için adalet” yazılı
pankartı asarak eylem yapan 2 kişi gözaltına alındı.
29 Mayıs 2016’da HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kadıköy’de ve Sultanbeyli’de düzenlediği “Nusaybin’e ses
ver” eylemlerine müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
2 Haziran 2016 derneğe gelerek başvuruda bulunan D.Ç., F.K., E.S.; “27 Mayıs günü İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde okul bahçesinden sınav sonrası arkadaşlarla sohbet ettikleri sırada Mahmut Şahin
isimli kişinin yanlarına yaklaşarak omuz attığını, itiş kakış ve ufak çaplı tartışmadan sonra gerilimin
bittiğini, M.Ş. isimli kişinin bunu bilinçli yaptığını biliyorduk. Daha sonra polislerle görüştü ve sınav
sonrasında çıktığımızda gözaltına alındık. Polis, ÖGB, sağcı grup, okul yönetimi işbirliği Eğitim hakkımız
ihlal edildi. Basın açıklaması yapmak ve suç duyurusunda bulunmak istiyoruz.” Dedi. (İHD İstanbul)
4 Haziran ve 5 Haziran 2016’da HDP'nin “Darbeye karşı demokratik halk buluşmaları” sloganıyla
Adana’da, İzmir’de, Diyarbakır’da ve İstanbul’da düzenlemek istediği mitingler ilgili valilik kararlarıyla
yasaklandı. İstanbul’da kararın ardından 5 Haziran 2016’da düzenlenmek istenen mitinge müdahale eden
polis ekipleri en az 50 kişiyi gözaltına aldı.
6 Haziran 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan M.T.; “31 Mayıs günü polislerin gece evden alarak
karakola götürdüklerini, Yalçın Duran adlı polisin kendisini yanına çağırarak önünde diz çökmesini
istediğini, bende diz çökmem dediğimde yine çökeceksin dedi yine reddettiğimde polis ekipleri bana bana
ters kelepçe taktılar. Yalçın Duran yumruklamaya başladı. Öteki polislerde beni yere yatırıp, ayaklarıma da
kelepçe takıp 45 dk. 7-8 polis beni bayılıncaya kadar dövdüler. Daha sonra kafama su döküp, boynuma
iğne batırıp beni ayılttılar. Daha sonra 15-20 dakika daha dövdüler. Yalçın adlı polis ellerim kelepçeliyken
önüne diz çöktürüp tokatlamaya başladı sonra nezarete attılar. Sabaha kadar tuvalete çıkarmadılar.
Çıkmak istediğimi söylediğimde küfür edip güldüler. Sabah saat 9 da Mehmet adlı polis beni tuvalete
çıkardı. Sonra hastaneye götürüp darp izi yoktur raporu aldılar. Mahkemeye çıkardıklarında suç
duyurusunda bulundum. Sürecin sağlıklı yürümesi için İHD den yardım talep ediyorum ayrıca hukuki
destek talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
15 Haziran 2016’da, İstanbul'un birçok ilçesinde ESP üye ve yöneticilerinin evlerine polislerce baskın
düzenlendi. Baskınlarda aralarında Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) İstanbul Sözcüsü Pınar Türk'ün de
bulunduğu çok sayıda ESP'li gözaltına alındı. ESP Genel Başkan Yardımcısı ve SKM Genel Sözcüsü
Fadime Çelebi'nin Alibeyköy'deki evine de baskın düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen
Çelebi'nin evde olmadığı öğrenilirken, evde arama tamamlandı. Yine ESP İstanbul İl Başkanı Çiçek
Otlu'nunda evine polis baskını yaptı. Gazi Mahallesi'nde baskınlarda ESP üyeleri Mehmet Salih Çekim,
Deniz Çokgül, Alican Albayrak, Sidar Balsever, Hüseyin Şahin, Adar Temel, Taner Taş, Aykut Kablan,
Ferhat Karakaya, Emrah Görtaş, Çağdaş Kaplan, ESP PM üyesi ve Limter-İş Eğitim Uzmanı Hilmi Toy,
Ozan Emre Özyılmaz, Ali Haydar Keleş ve SKM İstanbul Sözcüsü Pınar Türk gözaltına alındı. 17 Haziran
günü ESP'liAli Haydar Keleş, Hüseyin Şahin, MMehmet Salih Çekim, Hilmi Toy, Ozan Emre Özyılmaz,
Adar Temel, Emrah Görtaş ve Uğur Tuncer tutuklanırken, Çağdaş Kaplan, Ferhat Karakaya, Alican
Albayrak, Sidar Balsever, Taner Taş, Aykut Kablan, Uğur Tuncer, Emre Genç ve Anıl Kaplan ise adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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17 Haziran 2016’da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
İstanbul'da polisler tarafından gözaltına alındı. Almanya'ya gitmek üzere bulunduğu Atatürk
Havalimanı'nda gözaltına alınan Çerkezoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" ettiği gerekçesi ile
gözaltına alındığı öğrenildi. Çerkezoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
19 Haziran 2016’da, Yasaklanan 7. Trans Onur Yürüyüşü için İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği önünde
bir araya gelenlere, ikinci kez saldıran polis 11 kişiyi gözaltına aldı. Bu esnada haber takibi yapan
gazetecilerde polis tarafından hedef alındı. Gazeteci Ali Sinan Elmasçı da polisler tarafından gözaltına
alındı.
20 Haziran 2016’da, Uzun yıllardır Hürriyet Gazetesi’nin New York temsilciliği ve muhabirliğini yapan Razi
Canikligil gözaltına alındı. Canikligil, ailesi ile birlikte tatil amacıyla geldiği sırada havaalanında gözaltına
alındı. Atatürk Havalimanı’nda pasaport kontrolünde gözaltına alınan Canikligil’in sosyal paylaşım
sitelerindeki paylaşımları gerekçe gösterilerek, gözaltına alındığı belirtildi.
20 Haziran 2016'da Başlatılan soruşturmalara karşı Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için
başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan 37 kişi hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında ifade vermeye giden 7 kişiden TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Erol
Önderoğlu ve Ahmet Nesin çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“suçu ve suçluyu övdükleri” ve “halkı suç işlemeye tahrik ettikleri” iddialarıyla aynı gün tutuklandı.
Tutuklanan 3 kişi hakkında aynı suçlamalarla iki gün içinde iddianame hazırlayan savcılık, Ahmet Nesin
hakkındaki iddianameyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu
hakkında iddianameyi ise İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmeleri amacıyla gönderdi. 30
Haziran 2016'da dava günü belirlemek için toplanan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Şebnem
Korur Fincancı'nın ve Erol Önderoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi.
27 Haziran 2016’da, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "paralel devlet
yapılanması" adı altında yürüttüğü İstanbul merkezli operasyonda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında
polislerin de bulunduğu 30 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest
bırakılırken 18'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısı Hasan Yılmaz, gözaltındaki 18 polisin 15'ini
tutuklama, 3'ünü ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere mahkemeye sevk etti. "Terör örgütü kurmak
ve üye olmak", "Haberleşmenin gizliliği ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda
alınması", "Kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi", "Resmi belgede sahtecilik", "İftira", "Tehdit ve
Zorla alıkoyma" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişinin sorgusu nöbetçi 2.
Sulh Ceza Hakimliği'nce yapıldı. Mahkemeden 9 polis ile ilgili tutuklama kararı çıkarken, 4 polis de kontrol
şartı ile serbest bırakıldı.
28 Haziran 2016’da, ESP yönetici ve üyelerine yönelik 15 Haziran'da İstanbul merkezli yapılan ev
baskınlarında hakkında gözaltı kararı olan Sosyalist Kadın Meclisleri Sözcüsü (SKM) Sözcüsü Fadime
Çelebi, ifade işlemi için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gitti. Savcılık ifadesinin ardından "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Çelebi serbest bırakıldı.
7 Temmuz 2016’da, AKP'nin savaş politikalarına karşı İstanbul Beykoz'dan Hakkari'nin Şemdinli ilçesine
yürümek isteyen 3 barış yürüyüşçüsü, polisler tarafından gözaltına alındı. Elmazlı Muhtarlığı önünde
giydikleri beyaz tişörtlerle yürüyüşe geçen Vedat Çamlı, Mustafa Aksoy ve Resul Kalyoncu isimli 3 barış
yürüyüşçüsü için bir midibüs polis köye getirildi. Polis, yürüyüşçülere "Yürüyüş provokasyona açık"
diyerek, izin vermeyeceğini söyledi. Polislerin yürüyüşe izin vermemesi üzerine 3 barış yürüyüşçüsü,
üzerlerindeki tişörtleri çıkararak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşmek amacıyla valiliğe gideceğini
belirtti. Bunu üzerine 3 kişi polisler tarafından gözaltına alınarak, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
11 Temmuz 2016’da, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir çok eve özel harekat
polisleri tarafından baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında Celal Özel, Hamza Ulu, Bager Abdullah
Türkan ve Serhat Göregen isimli en az 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden Bager Abdullah
Türkan ve Serhat Göregen çıkarıldığı mahkemece 13 Temmuz günü tutuklandı.
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12 Temmuz 2016’da, Suruç Katliamı'nın yıldönümüne günler kalırken, Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) üyesi gençler, katliam dosyasında yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekmek amacıyla
Beyoğlu'nda bulunan Ömer Hayyam Köprüsü'nde ard arda eylem yaptı. "Suruç için adalet, herkes için
adalet" sloganları atan gençlere bir süre sonra olay yerine gelen polisler tarafından müdahale edildi. Yaka
paça darp edilen 4 genç gözaltına alındı. Yaşanan bu olaydan hemen sonra bu kez caddenin karşı
tarafında beliren yine SGDF üyesi 3 genç, ellerindeki "Suruç İçin Adalet" pankartını ikinci defa açtı. Bu
gençler de polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Beyoğlu İlçe Polis
Karakolu'na götürülen gençlerin isimleri ise şunlar: Can K. (16). Onur Demir, Hatica Berfin Aksu, Şengül
Güneş Bali, Berfin Ayırkan, İdris Yıldız ve Serhat D.(16). Gözaltına alınan 7 SGDF’li gençten 5'i, Karaköy
Polis Karakolu'nda yapılan sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yaşları 18’den küçük olan C.K. ve S.D.
ise çocuk şubesine götürüldü.
14 Temmuz 2016’da, İstanbul Gazi Mahallesi'nde 1 Haziran Çarşamba günü TEM Şube polislerinin yolda
yürüdüğü esnada darp ederek gözaltına aldığı Afyon Üniversitesi öğrencisi Servan Kaya'yı ormanlık alana
götürüp işkence ettiği ve gözaltında zorla çıplak fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. 3 Haziran'da çıkarıldığı
mahkeme tarafından YDG-H üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Kaya sürgün edildiği İstanbul Silivri 9 No'lu
Kapalı Cezaevi'nde yaşadıklarını görüşçüsü Erdal Çağlar ve avukatı Hüseyin Boğatekin'e anlattı.
21 Temmuz 2016’da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar kapsamında
gazeteciler El Monitor yazarı Sibel Hürtaş ve Özgür Düşünce Gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz,
Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Hürtaş ve Cengiz, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
22 Temmuz 2016’da, Tiyatro oyuncusu Ali Sesal, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret
ettiği iddiasıyla tutuklandı.
27 Temmuz 2016’da, İstanbul Tuzla İçmeler Tersane Köprüsü'nde vardiya çıkışı işçilere Ekmek ve Onur
Gazetesi dağıtımı yapan 5 kişi polis tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.
29 Temmuz ve 30 Temmuz 2016’da Çeşitli kentlerde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul’a
getirilen 47 gazeteciden Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal, Nuriye Ural ve Lalezer
Sarıibrahimoğlu, Nazlı Ilıcak, Bayram Kaya, Haşim Söylemez, Seyit Kılıç, Emre Soncan, Cuma Ulus,
Büşra Erdal, Habip Güler, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin, Erkan Acar, Ali Akkuş, Abdullah Kılıç, Cihan Acar,
Bünyamin Köseli, Azmi Kalyoncu ve Hüseyin Aydın adlı 23’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
31 Temmuz 2016’da İstanbul’da ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri, “Devrimci Gençlik
İnisiyatifi üyesi oldukları” iddiasıyla 1’i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı.
2 Ağustos 2016’da İstanbul’da gözaltına alınan 2 gazeteciden İbrahim Balta “yasadışı FETÖ örgütü üyesi
olduğu” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan N.G.; “arkadaşlarım M. A. G. ve M. K. 24 Temmuz
tarihinde Şanlıurfa‘da nedeni kendilerine söylenmeden ve yakınlarına haber verilmeden gözaltına alındılar
sonrasında avukatları G. K. ile görüştürülmediler ve saatlerce güneş altında bekletildiler başlarına silah
dayanıp tehdit edildi ve çıplak arama işkence ve tecavüz tehditlerine maruz kaldılar, doktora
götürüldüklerinde muayene edilmediler TEM den Asayiş şubeye yer yok diye tekrar TEM ‘e getirilip gözleri
bağlı olarak sorgulandılar. ” Dedi. (İHD İstanbul)
4 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan M.A.; “2,5 ay önce yurtdışına çıkış yasağı konan, 27
Temmuz tarihinde de ev baskını ile Cihan Medya eski yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevi nedeniyle
gözaltına alınan eniştem A. M. S. gözaltı süresince avukatı Ö. K. ile görüşmesi, adliyeye sevki ve genel
durumu ile ilgili bilgi almamız engellenmektedir. Biz ailesi olarak bu durumda hukuki kurallara göre işlem
yapılmadığı kaygısını taşıyoruz .” demiş ve bizden adliye sevki esnasında gözlemci olmamızı talep
etmiştir. (İHD İstanbul)
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5 Ağustos 2016’da, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından “FETÖ/PDY Soruşturması”
kapsamında çeşitli kentlerde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul’a getirilen 14 gazeteciden
Mümtazer Türköne, Hüseyin Turan ve Murat Avcıoğlu “yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”
suçundan, Alaattin Güner, Şeref Yılmaz, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan, Mehmet Özdemir, Fevzi
Yazıcı, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hakan Taşdelen de “yasadışı örgüte üye olmak” suçundan çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı.
8 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan A. A.; “2013 Haziran Gezi direnişinde gaz kapsülü ile
yaralandım bir yıllık tedavi süreci sonrası polisler hakkında suç duyurusunda bulundum en son Ankara
seyahatimde Atatürk havaalanın da bombacı diye gözaltına alındım son bir yıldır ailem ve ben baskı
görüyor ve tehdit ediliyoruz başıma bir şey gelmesinden kaygılanıyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
9 Ağustos 2016’da, İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde HDP İlçe Örgütü tarafından basın açıklaması
yapılmak istendiği sırada 5 kişi polislerce darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 5 partili ile
haber takibi yapan DİHA muhabiri Mesut Kaynar.
11 Ağustos 2016’da, İstanbul HDP il binası ve ilçe örgütlerine özel harekât polisleri tarafından baskın
gerçekleşti. HDP İstanbul İl Örgütü'ne çok sayıda özel harekât polisi tarafından yapılan baskın sırasında
içerdeki eşyalara zarar verilip, ırkçı yazılamalar yapıldı, Nusaybin halkı için toplanan yardımlar ise yerlere
saçıldı. Kapıların kırıldığı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. HDP İstanbul İl Örgütü ve çok sayıda ilçe
örgütüne sabah saatlerinde özel harekât polisleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Erken saatlerde
Tarlabaşı’nda bulunan HDP il binasına gelen Polisler kapıları kırarak içeriye girdi. İçeride saatlerce arama
yapan polisler, içerdeki eşyaları ise dağıttı.
12 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Omar Karem; arkadaşım Ahmad Alzoubı 10
Ağustos 2016’da İngiltere’ye çıkış yaparken Atatürk Havalimanında gözaltına alındı. Beyazıt karakolundan
tutuklandığını öğrendik. Avukatı olmadığı için görüşemiyoruz. Derneğinizden hukuki destek talebinde
bulunuyorum. (İHD İstanbul)
14 Ağustos 2016’da, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sabah saatlerinde birçok Kürt ailenin evine polis
tarafından ev baskınları düzenlendi. Gazi Mahallesi'nde en az 7 kişi gözaltına alınırken, gözaltına
alınanlardan isimleri öğrenilenler şöyle: Ferit Ürün, Ramazan Aydinç, Celal Şen, Yunus Eten.
14 Ağustos 2016’da, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bir araca "dur ihtarına"
uymadığı iddiasıyla polis tarafından ateş açıldı. Ateş açılan araçta bulunan bir genç yaralandı. Yaralanan
gencin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Araçta bulunan 1'i kadın 4 kişi ise gözaltına alındı.
15 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Fatih Demirtaş; kardeşim öğretmen Recep
Demirtaş, Esenyurt’ta ikamet ettiği evinde 9 Ağustos 2016’da evinden sivil polisler tarafından gözaltına
alındı. Tutanak bırakılmadan kardeşim gözaltına alındı. Soruşturmalarım sonucu kardeşimin TMŞ
olduğuna ilişkin şifai bilgiler dışında resmi bir bildirimde bulunmadılar. Esenyurt Polis Merkezi, Kıraç Polis
Merkezi, Vatan TMŞ, Gayrettepe Emniyet, Bakırköy Adliye, Çağlayan Adliye’sine yaptığım tüm
başvurularımda “bizde yok” cevabını aldım. Kardeşimin can güvenliğinden endişe etmekteyim. Ailemize
resmi bir açıklamanın yapılmasını, bu konuda İHD’nin hukuki destek vermesini talep ediyorum. (İHD
İstanbul) (İHD nin girişimleri sonucu şahsın Ankara da gözaltında olduğu öğrenildi)
15 Ağustos 2016’da İstanbul’da daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hürriyet Gazetesi
muhabiri Arda Akın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 Ağustos 2016’da Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın
Bürosu’nun başvurusu üzerine günlük yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi hakkında “gazete haberlerinde
yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Anayasa’nın 28. Maddesini gerekçe göstererek 1 ay
süreyle kapatma kararı verdi. Kararın ardından gazetenin İstanbul bürosuna ve gazete yöneticileri ile
yazarlarının evlerine baskınlar düzenlendi. Özgür Gündem Gazetesi’nin bürosuna düzenlenen baskının
ardından çoğunluğu gazete çalışanı toplam 23 gazeteci darp edilerek gözaltına alındı. Gazetenin
kapatılması kapsamında 17 Ağustos 2016’da gözaltına alınan Yazar Aslı Erdoğan 21 Ağustos 2016’da;
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Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ise 22
Ağustos 2016’da “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandılar.
16 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Selçuk Yeşilçınar, gazetemize yapılan polis baskını
esnasında bende diğer arkadaşlarım gibi, darp, küfür, hakaretle gözaltına alındım. Hukuki destek talep
ediyorum.
19 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Nuray Kuvat; 9 Ağustos 2016’da Ankara savcılığı
tarafından başlatılan bir soruşturma nedeniyle, İstanbul asayiş polislerince kardeşim Samet Vusfi Kuvat’ın
evimizden gözaltına alındı. Daha sonraki günlerde yaptığımız başvurularımızda bizde değil denildi. Kayıp
endişesi içinde derneğinize başvuruda bulunarak hukuki destek talebinde bulunuyorum. Derneğimizin
tarafından yapılan girişim ve başvurular sonucunda Mağdur Samet Vusfi Kuvat’ın Ankara’da gözaltında
olduğu tespit edildi. (İHD İstanbul)
20 Ağustos 2016’da İstanbul’da HDP Maltepe İlçe Örgütü’ne baskın düzenleyen polis ekipleri Yusuf
Bozkurt, Ceyhun Dursun, Ersin Kaya ve Gamze Poyraz adlı 4 kişiyi gözaltına aldı. Beyoğlu ve Kâğıthane
ilçelerindeki ev baskınlarında ise 13 kişi gözaltına alındı.
21 Ağustos 2016’da İstanbul’da polis ekipleri haber takibi yaparken fotoğraf çeken gazeteci Tuğba
Tekerek’i gözaltına aldı.
21 Ağustos 2016’da İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde parkta Kürtçe türkü söyledikleri için gözaltına alınan
14 kişiden 12’si “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
22 Ağustos 2016’da derneğimize başvuruda bulunan Selbinaz Keskin; 19 Ağustos 2016’da Vatan siyasi
şubeden geldiklerini bildiren sivil polislerce evimiz basıldı. Öğretmen olan eşim Nihat Keskin gözaltına
alındı. Eşim şeker hastası olduğu için sağlığından endişe duyuyorum. Hukuki destek istiyorum. (İHD
İstanbul)
26 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru da bulunan A. K.; “25 Ağustos günü Kadıköy de çalıştığımız
inşaata polis tarafından yapılan baskında ben ve dört arkadaşıma darp işkence ve gözaltı uyguladılar, Ö.
K. ‘un bu esnada kolunu kırıp yüzünü dağıttılar ve kendisinden o günden beri hiçbir haber alamıyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
31 Ağustos 2016’da Günlük yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi hakkında “gazete haberlerinde yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 16 Ağustos 2016’da verilen “geçici kapatma” kararının ardından
başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilbilimci ve Yazar Necmiye Alpay (70) “yasadışı örgüt
üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarıyla tutuklandı.
3 Eylül 2016’da Çeşitli kentlerde gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul’a getirilen 12 kişiden
sanatçı Atilla Taş, Gazeteciler Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat
Çulhaoğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
20 Eylül 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan A.G.; ”17.09.2016, saat 08: 30’ da,
arkadaşlarımla buluşmak için Okmeydanı’ndaki Sibel Yalçın Parkına gittim. Yolda polis barikat kurmuştu.
Abim de beni almak için parka geldi. Bu sırada polis parka gaz attı ve sesli bir şey patlattı. Hepimiz
parktaki büfeye sığındık. Büfenin kapısına da gaz attılar. Altı kişiydik polis silahlarını bize doğrultup dışarı
çıkardı üzerimizi aradılar. Arama sırasında benim başıma ve kalçama vurdular. Daha sonra hepimizi akrep
zırhlı araca bindirip gözlerimizi bağlayarak Cemal Kamacı Spor Kompleksine götürdüler. Araçtan indirirken
ters kelepçelediler. Rastgele tekme ve tokatla dövdüler, fotoğraflarımızı çektiler, gözlerimize güçlü ışık
verdiler.” Dedi. (İHD İstanbul)
21 Eylül 2016’da Devam eden “FETÖ/PDY Soruşturmaları” kapsamında 10 Eylül 2016’da İstanbul’da
gözaltına alınan Taraf Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan sevk edildiği mahkemece
serbest bırakıldı, akademisyen Mehmet Altan ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
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veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve yasadışı örgüte üye olmak” suçlarından
tutuklandı. Ahmet Altan savcının yaptığı itiraz üzerine 22 Eylül 2016’da tutuklandı.
21 Eylül 2016’da İstanbul ve ilçelerinde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı.
28 Eylül 2016’da, İstanbul Esenyurt'ta haber takibi sırasında gözaltına alınan Evrensel muhabirleri Eren
Ergine ve Cumali Kaya, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
4 Ekim 2016’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında kapatma kararı aldığı 12 TV ve 11
radyo kanalından biri olan Özgür Radyo da Güvenlik Şube ve Mali Şube polisleri tarafından baskın yapıldı.
Kadıköy'de bulunan radyoya baskın düzenleyen polislerin kapıyı kırarak içeri girmesine tepki gösteren
radyo çalışanları darp edilerek gözaltına alındı. Aralarında haber takibi yapan JİNHA muhabiri Öykü Dilara
Keskin ve ETHA muhabiri Pınar Gayip ve radyo çalışanlarının bulunduğu 16 kişi darp edilerek gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar arasında isimleri öğrenilenler şöyle: Ali Sönmez Kayar: Radyo çalışan Can
Karakulak: Radyo çalışanı Ardanuş Ateş: Radyo çalışanı Zeynep Derya Yıldız: Radyo çalışanı Arzu
Demir: Radyo çalışanı Önder Öner: ETHA Müdürü Ezgi Özer: ETHA muhabiri Deniz Bakır: Atılım Genel
Yayın Yönetmeni Sedat Şenoğlu: ESP MYK Üyesi Ahmet Ayva: HDK İl Yürütme Kurulu Üyesi Öykü Dilara
Keskin: JINHA muhabiri Soyadı öğrenilemeyen Nevcihan isimli radyo çalışanı.
6 Ekim 2016’da, İstanbul İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan Ömür Yılmaz gözaltına alındı. Sokakta
Kürtçe müzik yaptığı esnada polislerce kimliği alınan Yılmaz, yapılan GBT sorgulaması sonucu eski bir
davası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yılmaz, Taksim Polis Karakolu'na götürüldü.
7 Ekim 2016’da, Eğitim Sen üyesi 12 öğretmen Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) işten
uzaklaştırma ve atılmaya karşı Avcılar'da bildiri dağıttı. Öğretmenlerin bildiği dağıtmasını engelleyen kolluk
kuvvetleri, 12 öğretmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğretmenler Avcılar Merkez Karakolu'na
götürüldü.
7 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan M.K.; “İ. K. Kayınbiraderi ve arkadaşları Rojava’ya
gidiyorlar sonradan İstanbul’a geri geliyorlar. İ. K.’yi arayarak buluşuyorlar. İ.K. işine geri döndüğünde
kayınbiraderi diğer kız kardeşini ziyarete gitmek için yola çıkıyor ve yakalanıyorlar. Aynı gün akşam
İbrahim’in evine baskın yapıyorlar. İ.K. gözaltına alınıyor ve hala Vatan emniyette gözaltında.” Dedi. (İHD
İstanbul)
10 Ekim 2016’da, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi üzerinde 9 Ekim tarihinde akşam
saatlerinde Kürtçe müzik yapan Muhammed Ubin, Sadık İlter ve Oktay Karataş isimli gençler, söyledikleri
şarkılar eşliğinde halay çeken Ayşegül Özcan ve Zilan Balta isimli kadınlar ile birlikte polisler tarafından
gözaltına alındığı öğrenildi. Burada ifadeleri alınan Ubin, İlter ve Karataş isimli müzik grubu üyeleri serbest
bırakılırken, halay çekerken slogan attıkları iddia edilen Özcan ile Balta simli kadınlar ise polis merkezinde
tutuldu. Kadınlardan birinin gözaltına alındığı sırada darp edildiği de iddia edildi.
10 Ekim 2016’da, İÜ Edebiyat Fakültesi'nde yapılan 10 Ekim Ankara Katliamı protestosuna polis
müdahale etti, müdahale sonucu en az 15 öğrenci gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan
isimleri tespit edilenler: Yusuf Zihni Alan, Deniz Avcı ve Taha Şamcı. İstanbul Üniversitesi'nde (İÜ) merkez
kampüste Ankara katliamını anmak isteyen öğrencilere polis ikinci (13.30 civarında) kez saldırdı. Polis
saldırısı sonucu bu kezde en az 30 öğrenci gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan M.N.A.; “25 Ekim günü İstanbul Üniversitesi önünde
uzaklaştırmalara karşı yaptığımız eylem esnasında gözaltına alındık. Beyazıt karakolu önüne gelince
güvenlik şubeden başka bir ekip sağlık kontrolü için bizi aldı, araçta yüzümüze, kafamıza vurup küfür ve
hakaret ettiler. Ölüm tehdidi dahil fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Sağlık kontrolü sonrası tekme
tokat ve tacize cinsiyetçi küfürlere hakaretlere maruz kaldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan B.B.; “25 Ekim günü İstanbul Üniversitesi önünde
uzaklaştırmalara karşı yaptığımız eylem esnasında gözaltına alındık. Beyazıt karakolu önüne gelince
güvenlik şubeden başka bir ekip sağlık kontrolü için bizi aldı, araçta yüzümüze, kafamıza vurup küfür ve
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hakaret ettiler. Ölüm tehdidi dahil fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldık. Sağlık kontrolü sonrası tekme
tokat ve tacize cinsiyetçi küfürlere hakaretlere maruz kaldık.” Dedi. (İHD İstanbul)
27 Ekim 2016’da, Silivri Cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen Mahpuslarla Dayanışma İnisiyatifi
üyeleri ve haber takibi yapan ETHA muhabiri Havva Cuştan ile 20 kişi askerler tarafından gözaltına alındı.
27 Ekim 2016’da, İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Kampüsü'nde yemekhane ve tuvaletlerdeki
problemlerle ilgili forum düzenledi. Bu sırada sivil polis ve özel güvenlik eşliğinde kampusa sokulan ülkücü
grup muhalif öğrencilere saldırmaya kalkıştı. Saldırıyı püskürten üniversiteliler bu kez ülkücüleri koruyan
polis ve özel güvenliğin saldırısı ile karşılaştı. Polis saldırısında 10'u aşkın üniversiteli gözaltına alındı.
28 Ekim 2016’da, İstanbul'da hafta içerisinde eş zamanlı yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9
kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 5 günlük gözaltı süresinin ardından Vatan'da
bulunan İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de sorguları yapılan 9 kişi, savcılığa sevk edildi. "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla savcılıkta ifade veren 9 kişiden Gönül Doğan, Ahmet Enes Çevik, Ahmet Kaya, Tekin
Ant, Naime Kaya ve Arif Polatcan serbest bırakılırken, Cihan Temizbaş, Murat Yavuz ve Mithat Sönmez
ise çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Ekim 2016’da, Özgür Gelecek Dergisi Tunceli Muhabiri Sinem Özkan ve Yeni Demokrat Kadın (YDK)
aktivisti Elif Kaya İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkan ve
Kaya'nın hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları hakkında avukatlarına bilgi verilmedi.
31 Ekim 2016’da, Cumhuriyet gazetesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon
düzenlendi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Kitap Eki
Yöneticisi Turhan Günay, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Yazarlar Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin, Güray
Tekin Öz ve Hakan Kara, Karikatürist Musa Kart’ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da, İstanbul’da Devrimci Parti üyeleri, HDP'ye yapılan operasyon ve tutuklamalara karşı
Başbakanlık Ofisi önüne yürümek istedi. 5 genç dövülüp yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
4 Kasım 2016 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan M.G.; “1 Kasım günü saat 13.00’te 1 aylık
uzaklaştırma cezası alan arkadaşımız Buse Bayram için İ.Ü ana kapısı önünde basın açıklamasın
yapacaktık. Açıklama başlamadan darp edilerek gözaltına alındık. Yerlerde sürüklediler ters kelepçe, araç
içinde sürekli darp edildik, polisler tarafından ölümle tehdit edildik.” Dedi. (İHD İstanbul)
5 Kasım 2016’da, "Terör örgütleri adına suç işledikleri” iddiasıyla, 31 Ekim’den bu yana İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde tutulan Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlardan aralarında Genel Yayın Yönetmeni
Murat Sabuncu'nun da olduğu 9 yazar ve yönetici tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: Cumhuriyet Genel
Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı yöneticileri Hakan Karasinir, Bülent Utku, Güray Tekin
Öz, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Yazar Kadri
Gürsel ve Karikatürist Musa Kart.
5 Kasım 2016’da HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde
eylem yapmak isteyen gruba saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişinin gözaltında işkence
gördüğü, Muhammed Cihad Saatçioğlu’nun omurgasının kırılması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve
burada sedyeye kelepçelenerek tedavi edildiği öğrenildi.
6 Kasım 2016’da,İstanbul’da, çok sayıda kadın örgütünün bugün Eminönü İskelesi önünde yapacağı
basın açıklamasını takip etmek üzere alanda bulunan gazeteciler gözaltına alındı. Haber takibine gittikleri
sırada polisin kimlik kontrolü yaptığı gazeteciler, Bengi Kömürcü ile Duygu Ciniviz, ifade vermeye
gitmedikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Gazeteciler İskele Karakolu'na götürüldü.
9 Kasım 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan O.C.K.; “6 Kasım günü Kadıköy’de arkadaşlarım ile
buluşmaya gittiğim esnada şiddet ve darp uygulanarak polislerce yunus aracına bindirilerek gözaltına
alındım. Gözaltında hakaret kötü muamele tehdit avukat görüşünün polislerce basılması avukatlarının
dışarı atılması ve yanımdakilerle ölüm tehdidi yapılarak, fiziki işkenceye maruz kaldık. Daha sonra polis
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için çalışmam karşılığında para teklif edildi işbirliği yapmazsam ailemin de zarar göreceği tehditleri ile
bırakıldıktan sonra evin önünde bu kez bir araçtan inen adını Hakan olarak belirten kişi tarafından
alıkonuldum aynı şiddet ve baskıya bu kişi tarafından da maruz bırakıldım.” Dedi. (İHD İstanbul)
9 Kasım 2016’da Telefonla derneğimize başvuruda bulunan K.T.; “Ben ve 6 arkadaşım, Trakya
Üniversitesinde çeşitli fakültelerde okumakta olan öğrencileriz. 9.11.2016 günü evimize yapılan polis
operasyonu ile, yasal bir dernek kurmak suçlaması ile gözaltına alındık. Avukat talebimiz olduğu için,
Edirne iline gidildi ve 2 gün süren gözaltı süreci sonunda, 7 kişi serbest kaldı. 2 gün sonra, ben, Ö.Ö. ve
Ş.C. savcısının itirazı ile tutuklanarak Edirne kapalı hapishanesine gönderildik.” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Kasım 2016’da, İstanbul Üsküdar’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve Eş Genel
Başkanlarının tutuklanması protesto ettikleri için işçi tulumları ile gözaltına alınan 5 inşaat işçisi tutuklanma
talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınırken
küfür ve hakarete maruz kaldığını ifade eden işçiler gözaltında da kötü muameleye tabi tutulduklarını
kendilerine zorla istiklal marşını okuma dayatıldığını anlattılar.
11 Kasım 2016’da, İstanbul'da ESP üyelerinin evlerine baskınlar düzenlendi, 9 partilinin gözaltına alındığı
öğrenildi. Gözaltına alınanlar isimler: Serkan Okatan, Sercan Genç, Volkan Uyar, Deniz Havuç, Ali Aykul,
Mazlum Demirtaş, İsmail Geçer, Mustafa Keskin, İdris Yıldız.
12 Kasım 2016’da, Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay İstanbul Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği tarafından "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla
tutuklandı.
12 Kasım 2016’da, Özgürlükçü Demokrasi gazetesi dağıtımcısı Hasan Ceyhan sabah saatlerinde İstanbul
Bayrampaşa'da dağıtım yaptığı sırada polislerce tehdit edildi. Kimlik kontrolüne tabi tutulan Ceyhan,
polislerin gazeteleri inceleyerek kendisine “niye bu işi yapıyorsun?” diye sorulduğunu söyledi. Ceyhan, "Bu
işi yapma bugün iyi davrandık ama bir dahakine böyle olmaz" diye tehdit eden polisler ardından
kendilerine gazete dağıttığı esnafın da bu durumdan etkilendiğini ve sonrasında gazete dağıtımına son
vermek zorunda kaldığını belirtti.
14 Kasım 2016’da, Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüşen
Avukatlar Levent Pişkin ve Cahit Kırkazak sabaha karşı gözaltına alındı. Yine yapılan operasyonla 7 kişi
gözaltına alındı.
16 Kasım 2016’da, Tunceli eski belediye başkanı ve eski HDP Miletvekili Edibe Şahin İstanbul'daki evinde
gözaltına alındı. Dün Şahin, 17 Kasım günü Tunceli'de mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme Şahin'in
tutuklanmasına karar verdi.
18 Kasım 2016’da, İstanbul Okmeydanı’nda faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi’ni basan polis ekiplerinin
Grup Yorum sanatçıları Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin
Bölek, Abdullah Özgün, Musa Varıcı, Cemil Varıcı ve Mehmet Varıcı’yı darp ederek gözaltına aldığı
öğrenildi. 23 Kasım tarihinde Mahkeme, Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne geçen hafta
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan
Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek, Abdullah Özgün’ün tutuklanmasına karar verdi. Kültür
merkezinin tadilatında çalışan işçiler Musa Varıcı, Cemil Varıcı, Mehmet Varıcı’ya ise ev hapsi verildi
24 Kasım 2016’da, İHD Şırnak Şube Başkanı Avukat Emirhan Uysal İstanbul Valiliği'nde gözaltına alındı.
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınan Uysal, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uysal
tutuklanarak metris cezaevine konuldu.
8 Aralık 2016’da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında zorla getirilme kararı verilen
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul’da gözaltına alındı. Hüda Kaya, talimatla savcılık ifadesinin
alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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9 Aralık 2016’da KHK ile kapatılan dünyanın ilk kadın haber ajansı JİNHA'nın İmtiyaz Sahibi Kader
Gözüoğlu ve eski imtiyaz sahibi Aycan Çakır evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındı.
12 Aralık 2016’da İstanbul’da, HDP lilerin evlerinde yapılan aramaların ardından şu ana kadar 27
siyasetçinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İstanbul İl eşbaşkanı ve Doğan
Erbaş ve Aysel Güzel'in yanı sıra Esenyurt, Güngören, Üsküdar, Avcılar başta olmak üzere birçok ilçe
eşbaşkanı da bulunuyor. HDP İstanbul İl Eşbaşkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş ile birlikte birçok ilçe
örgütü eşbaşkanları gözaltında iken, süren operasyon kapsamında Alevi Bektaşi Federasyonu Genel
Sekterei ve Sultangazi Cemevi Başkanı Zeynel Odabaşı, HDP Beylikdüzü İlçe Eşbaşkanı Hasan Temur,
Esenyurt ilçe yöneticisi Mücahir İlhan gözaltına alındı.
12 Aralık 2016’da İstanbul Sultangazi Çok Programlı Lisesi’nde 10. sınıf öğrencileri (7 öğrenci) sınıfta
“Apeme Kurdan” şarkısıyla halay çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
14 Aralık 2016’da İstanbul Beşiktaş'ta Cumartesi günü yaşanan bombalı saldırıların ardından başlatılan
operasyonlar ile gözaltına alınanlardan 5 kişi Çağlayan'daki İstanbul adliyesine sevk edildi. Savcılık
ifadeleri alınmadan mahkemeye sevk edilen gözaltında işkenceye maruz kalan Filiz Çolak, Hakan
Aydemir, Cezmi Dinçer ve İbrahim Budak, sosyal medya aracılığıyla "örgüt propagandası yaptıkları" 6.
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Tutuklananlar, mahkeme beyanlarında çıplak aramaya
maruz kaldıklarını belirtti.
15 Aralık 2016’da Sosyal medya üzerinden “devlet büyüklerine hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alınan
gazeteci Hüsnü Mahalli tutuklandı.
15 Aralık 2016’da İstanbul Osmanbey'de 4 gün önce sivil polisler tarafından gözaltına alınan SGDF üyesi
Helin Yılmaz çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.
16 Aralık 2016’da derneğimize gelerek başvuru yapan V.A.; “12 Aralık günü Gazi mahallesi son durakta
çay ocağında polislerce kimlik kontrolü sonrasında polis merkezine götürüldüm. Götürülme esnasında
hakaret, tehdit ve darp edildim. Karakolda telefonumun içerisinde bulunan bir mesaj içeriği nedeniyle, “biz
sana zılgıtı göstereceğiz.” Deyip sürünmemi istediler. Karakol bahçesinde bir çok yüzü maskeli özel
harekat polisi ve diğer polisler ellerindeki silahların dipçikleriyle her tarafıma vurdular. Darp raporu alıp
GOP savcılığında suç duyurusunda bulundum.” Dedi. (İHD İstanbul)
17 Aralık 2016’da derneğe gelerek yapmış olduğu başvuruda S.K. “Eşim N.K. 16 Aralık günü sabah
saatlerinde evimizi basan polislerce gözaltına alındı. Evde arama yaparken buldukları BDP ve HDP ye ait
broşür, flama, seçim çalışma kağıtları ile yeşil sarı kırmızı renklerde puşilere, telefon tablet gibi eşyalara el
koydular. Eşimi alarak evden ayrıldılar. Daha sonra telefonla Diyarbakır iline götürüldüğü bilgisini verdiler.”
Dedi. (İHD İstanbul)
20 Aralık 2016’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
Genel Merkez Yöneticisi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Barkın Timtik ile beraberindeki 26 kişi
“Örgüt propagandası” iddiası ile tutuklandı. Timtik, 15 Aralık’ta Büyükçekmece Kuruçeşme Cem Evi’nde
bir müvekkilinin ailesinin verdiği taziye yemeğine yapılan polis saldırısında gözaltına alınmıştı. Gözaltına
alınan Timtik, Esenyurt Polis Karakolu'da işkenceye maruz kaldığı belirtilmiş ve gözaltına alındığı sırada
saçlarından tutularak sürüklenmişti. Ayrıca Timtik’e polisin hedef alarak yüzüne plastik mermi sıktığı ve
gözaltı aracına bindirildikten sonra yüzünün yumruklandığını paylaşmıştı.
23 Aralık 2016’da, İstanbul’daki evinde gözaltına alınan Meclis Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili
Pervin Buldan serbest bırakıldı. Buldan, adliye çıkışında, "TBMM yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur
Bahçekapı, Almanya’da 2 saat gözaltında kaldı. Cumhurbaşkanı, 'Kimse benim meclis başkanlığımı
gözaltına alamaz’ dedi. Ancak ben kendi ülkemde gözaltına alındım. İfade vermedim, vermeyeceğim"
dedi.
24 Aralık 2016’da, Halkevleri üyesi kadınlar, DAİŞ'in iki askeri yakarak öldürmesini Galatasaray
Meydanı'nda protesto etmek istedi. “Ölüme karşı yaşam, savaşa karşı barış” yazılı pankart açan
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kadınların eylemine polis izin vermedi. Polis, 7 kadını darp ederek gözaltına aldı. Yine, yoldan geçen bir
kadın ve eşi polis şiddetine tepki gösterdiği için eşi işe birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınanların
nereye götürüldüğü öğrenilemedi.
25 Aralık 2016’da, İstanbul’da da yapılan ev baskınında kapatılan DİHA muhabiri Metin Yoksu gözaltına
alındı. Gece saatlerinde Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan evine özel harekat polisleri
tarafından yapılan ev baskınında aile fertlerinin tüm telefonlarına el konuldu. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen Yoksu'ya 5 gün görüş kısıtlama kararı getirildi.
25 Aralık 2016’da, Diken muhabiri ve yazarı Tunca Öğreten, BirGün Gazetesi Muhasebe Sorumlusu Mahir
Kanaat İstanbul’da evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındı.
25 Aralık 2016’da, Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının İstanbul Beyoğlu'nda bulunan evlerinde
Güvenlik Şube polisleri tarafından arama yapıldığı ve iki bilgisayara el konulduğu belirtildi. Baskın
düzenleyen polisin sorduğu, Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve kapatılan
Özgür Radyo Koordinatörü Derya Okatan, taziyesi olduğu için gittiği Ankara'daki aile evinde gözaltına
alındı.
25 Aralık 2016’da, Yolculuk Gazetesi imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri Eray Sargın İstanbul’da evine de
düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
27 Aralık 2016’da, İstanbul’da HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na polisler tarafından gece saatlerinde
baskın gerçekleştirildi. Yapılan baskın sırasında parti binasında bulunan pankart ve posterler yırtılıp,
yerlere atılırken, eşyalar ise kullanılamaz hale getirildi. Bunun yanında parti binasının duvarlarına üç hilal
ile “Yine geldik fistanlı hevaller” şeklinde ırkçı ve hakaret içeren yazılamalar yapıldı. Baskın yapıldığı
saatlerde HDP ilçe yöneticilerinin evlerine yapılan baskınlarda da ilçe eşbaşkanı Selahattin Yılmaz ile ilçe
yöneticileri Ahmet Narım, Razaman Koni, Abidin Koni, İhsan Güneş, Halis Toprak ve YAKAY-DER
yöneticisi Said İnedi gözaltına alındı.
28 Aralık 2016’da, avukat Barkın Timtik ile dayanışmak amacıyla Silivri Cezaevi önünde başlatılan "Adalet
Nöbeti"ne katıldıkları için darp edilerek gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 3 avukat,
Özgür Yılmaz, Oya Aslan ve Ayşegül Çağatay, buradaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri savcılık
tarafından serbest bırakıldı.
27 Aralık 2016’da, İki askerin DAİŞ tarafından yakılarak öldürülmesini protesto ettikleri için gözaltına
alınan 26 kişi serbest bırakıldı. Halkevleri üyesi 18 kadın, DAİŞ'in iki askeri yakarak öldürmesini 18
Aralık'ta Galatasaray Meydanı'nda “Ölüme karşı yaşam, savaşa karşı barış” yazılı pankart açarak protesto
ettikleri için darp edilerek gözaltına alınmıştı. 19 Aralık günü aynı yerde Hükümetin iç ve dış politikalarını
protesto etmek için açıklama yapmak isteyen 6 Halkevci kadın ve o sırada polislere tepki gösteren iki kişi
daha gözaltına alınmıştı.
30 Aralık 2016’da, Attığı tweetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri
Ahmet Şık "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
30 Aralık 2016’da, HDP’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan
37 HDP'liden 12'si, 18 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri ardından
Nejat Karadaniz, Fatım Duman, Beyoğlu İlçe Eşbaşkanı Münevver Özer Kızılkaya, Arnavutköy İlçe
Eşbaşkanı Hatice Aslan “adli kontrol” şartı ile serbest bırakılması, HDP Üsküdar İlçe Eşbaşkanı Bilal
Algunerhan, Avcılar İlçe Eşbaşkanı Birgül Kızıldağ, Esenyurt İlçe Eşbaşkanı Arzu Maço, Küçükçekmece
İlçe Eşbaşkanı Fatma Adlığ, Güngören İlçe Saymanı Rauf Güzel, HDP yöneticileri Güven Pınar, Mahşuk
Karlıdağ ve Emin Seyhan ise tutuklanma talebiyle nöbetçi sorgu hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme
ifadelerinin ardından savcılık talepleri doğrultusunda 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 8 kişi
ise “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklandı.
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İzmir
6 Ocak 2016’da İzmir’in Menemen İlçesi’ndeki ev baskınlarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2
kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
9 Ocak 2016’da Güvenlik güçleri tarafından öldürülen kadınları anmak için İzmir’de Kongreya Jinen
Azad’ın (KJA) çağrısıyla anma yapmak isteyen gruba etkinliğin yapılacağı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde
müdahale eden polis ekipleri 48 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
16 Ocak 2016’da İzmir’in Alsancak İlçesi’nde bir restorana pankart asan Yeni Demokrat Gençlik (YDG)
üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
20 Ocak 2016’da İzmir’deki operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
21 Ocak 2016’da İzmir’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden biri çocuk 5 kişi
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
24 Ocak 2016’da İzmir’de lise öğrencilerinin düzenlediği eyleme de müdahale eden polis ekipleri 12
çocuğu darp ederek gözaltına aldı.
30 Ocak 2016’da İzmir’de yapılmak istenen Grup Yorum konserini İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün “yasadışı
örgüt propagandası yapılıyor” gerekçesiyle yasaklaması üzerine konser alanına müdahale eden polis
ekipleri 45 kişiyi gözaltına aldı.
8 Şubat 2016’da İzmir’de düzenlenen eyleme de müdahale eden polis ekipleri TİHV Yönetim Kurulu üyesi
Coşkun Üsterci’nin de bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.
9 Şubat 2016’da İzmir’in Menemen İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında ablukalara karşı düzenlenen
eylemlere katıldıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da Ankara’da 10 Ekim 2015’te düzenlenen intihar eyleminin 4. ayı dolayısıyla İzmir’de
protesto gösterisi düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.
16 Şubat 2016’da İzmir’deki gösterilere katıldıkları gerekçesiyle polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı.
20 Şubat 2016’da İzmir’de “YDG-H Soruşturması” kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na ait bir öğrenci
yurduna baskın düzenleyen polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.
4 Mart 2016’da İzmir’de düzenlenen operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri “YDG-H
Soruşturması” kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.
8 Mart 2016’da Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile İzmir’de yapacağı
görüşme öncesinde Konak’taki Başbakanlık Ofisi’ne girerken kendisini protesto eden 5 kişi polisler
tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
12 Mart 2016’da İzmir’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 24 kişiden HDP İl Eş Başkanları Cavit
Uğur ve Dilek Aykan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
16 Mart 2016’da, İzmir'de 15 Mart günü gözaltına alınan Özgür Halk dergisi çalışanı Halit Dikmen,
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Dikmen serbest bırakıldı.
20 Mart 2016’da, İzmir’in 8 ilçesinde sabah saatlerinde önceden belirlenen ve aralarında HDP Buca Gediz
Temsilciliği ile iki derneğin de bulunduğu 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramaların
ardından aralarında HDP Konak İlçe Eşbaşkanı Masum Koç, Buca İlçe Eşbaşkanı Cevdet Ağca’nında
bulunduğu 19 kişi, gözaltına alındı.
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20 Mart 2016’da, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ise askeri araca yönelik yapılan saldırının ardından 2 kişi
gözaltına alındı. İzmir Valiliği, olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişinin gözaltına alındığını duyururken
gözaltına alınanların Torbalı’da yerel bir gazete olan Büyük Torbalı Gazetesi’nde çalışan Sinan Tekdemir
ve 18 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. 2 gazetecinin haber takibi için olay yerine motosiklet ile gittiği
esnada polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
23 Mart 2016’da, İzmir'in 8 ilçesinde 20 Mart sabah saatlerinde önceden belirlenen ve aralarında YAKDER, HDP Buca Gediz Temsilciliği ile iki derneğin de bulunduğu eşzamanlı yapılan baskında gözaltına
alınan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta alınan ifadelerin
ardından 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 30 kişi ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk
edildi. Mahkemeye sevk edilen Handan Karakaş, Doğan Kesen, Evin Gökdere, Leyla İldeniz, Ercan Tikan,
Emrah Sucu, Aydın Erensayın ve Sevim Sılık "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, 22 kişi ise
serbest bırakıldı.
26 Mart 2016’da, İzmir'de Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı'nın itirazı üzerine HDP Buca İlçe Eşbaşkanı
Cevdet Arga ve HDP Konak İlçe Eşbaşkanı Masum Koç hakkında tutuklama kararı çıktı.
4 Nisan 2016’da, İzmir'de 2 Nisan günü sabah saatlerinde İzmir TEM Şube ekipleri tarafından yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir Adliyesi'ne getirildi. Savcılık
işlemlerinin ardından HDP Bornova İlçe Eşbaşkanı Seyithan Semo, İzmir YAK-DER Eşbaşkanı Sabri
Adıbelli, Fatma Pirbudak, Sultan Erkan, Emine Aytemur, Servet Aslan, Fevzi Ayri ve İsa Çim isimli
yurttaşlar "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla tutuklanmaları talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, YAK-DER Eşbaşkanı Adıbelli ile Sultan Erkan, Emine Aytemur, Fevzi
Ayri ve İsa Çim adlı yurttaşların tutuklanmasına karar verdi.
8 Nisan 2016’da, İzmir'in Buca ilçesinde bir eve yapılan baskında "MLKP üyesi oldukları" iddiasıyla
gözaltına alınan Sercan Ü, S.S. ve Y.A. adliyeye çıkarıldı. Emniyette susma haklarını kullandıkları
öğrenilen her üç kişi, savcılık sorgularının ardından 'örgüt üyesi olmak', 'örgütün yönlendirmesiyle eylem
planı yapmak', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak', 'Sükunu bozmak, ve görevli memura direnmek'
suçlamalarıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Nisan 2016’da, İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları için afiş asan 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
23 Nisan 2016’da Cezaevlerindeki çocukların maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkat çekmek için İzmir’de
bulunan Şakran Cezaevi Kampusu’na giden Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TAYDER) ve İHD
üyelerinin araçlarını durduran jandarma ekipleri “savcılığın gözaltı kararı olduğu” gerekçesiyle TAYDER Eş
Başkanı Musa Karbadağ ve HDP üyesi Zarife Karasungur’u gözaltına aldı.
3 Mayıs 2016’da HDP’ye yönelik gözaltı operasyonları kapsamında İzmir’de gözaltına alınan 5 kişiden 1’i
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, İzmir Konak ilçesinde seyir halinde bir aracı durdurulması ve aracın içinde "patlayıcı
madde" çıktığı gerekçesiyle İzmir, İstanbul, Batman, Aydın, Mardin ve Manisa'da 6-7-8 Mayıs tarihlerinde
yapılan 14 gözaltlıdan 9 kişi tutuklandı. İzmir Adliyesi'ne getirilen 14 kişi, savcılık ifadelerinin ardından
"Örgüt üyesi olmak", "Örgüt adına faaliyet yürütmek", "Toplumda infial oluşturacak eylem hazırlığı
yapmak", "Patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "Ruhsatsız silah taşımak"
suçlamalarından tutuklanma talebi ile İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkemeye sevk edilen 14
kişi'den 9'u tutuklanırken 5 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
11 Mayıs 2016’da, İzmir'de 15 Mayıs Vicdani Ret haftası dolayısıyla açılan "Savaş nerede" temalı fotoğraf
sergisine polis müdahale etti. Müdahale sonucu 9 genç gözaltına alındı, sergideki resimlere de el konuldu.
25 Mayıs 2016’da İzmir’de, Ege Üniversitesi öğrencilerinin hem üniversite hem de fakülte girişlerindeki
turnikelerin kaldırılmasına yönelik yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri Öğrenci Kolektifleri üyesi
oldukları belirtilen 17 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
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27 Mayıs 2016’da İzmir’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Birleşik Devrimci Parti üyesi 9 kişiyi
gözaltına aldı.
31 Mayıs 2016’da İzmir’in Konak İlçesi’nde “Berkin'in alamadığı ekmeği hırsıza yedirtmeyiz” yazılı pankart
açıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın kente gelmesini protesto
etmek isteyen Halkevleri üyesi 6 kişi gözaltına alındı.
6 Haziran 2016’da Daha önce yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınanlardan İzmir’de 1 kişi
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
30 Haziran 2016’da, Birleşik Devrimci Parti İzmir İl Örgütü'nün, yaşamını yitiren BÖG savaşçısı Eylem
Ataş için Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde düzenlediği anmaya yönelik gerçekleşen polis saldırısı sonucu 19
kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından gece boyunca emniyette bekletilen parti üyeleri,
sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edilen 19 kişi, serbest bırakıldı.
13 Temmuz 2016’da, İzmir’in Menemen, Bayraklı, Buca, Gaziemir ve Narlıdere ilçelerinde sabah
saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında çocuklarında bulunduğu en az 11 kişi
gözaltına alındı. Uzun süre arama yapılan evlerde, listede ismi bulunan bazı yurttaşlarında evde
bulunmadığı belirtildi. YDG-H üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınanların bazıları şöyle: Suat
Dorukan, Vedat Yıldırım, Mahsun Çakal, Doğancan Çakal, Yakup İrlan, Mehmet Çalışal, Selami Kutlu,
Muhammed Güler, Onurcan Aydın, Kadir Yıldız, Mehmet Gündüz.
17 Temmuz 2016’da İzmir’de yoldan geçtiği esnada darbe girişimine tepki göstermek için Konak
Meydanı’nda toplanan grupla tartışan D.B. “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla 23 Temmuz
2016’da tutuklandı.
22 Temmuz 2016’da, İzmir'de darbe girişimi esnasında üst üste sela okuyan müezzin ve imamla
tartıştıkları için gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.
27 Temmuz 2016’da Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde gözaltına alınan E.D. (23) çıkarıldığı mahkemece aynı suçlama
doğrultusunda tutuklandı.
1 Ağustos 2016’da Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde gözaltına alınan O.F. (36) çıkarıldığı mahkemece aynı suçlama
doğrultusunda tutuklandı.
17 Ağustos 2016’da İzmir’de HDP aktivisti 4 kişi gözaltına alındı.
24 Ağustos 2016’da İzmir’de ev baskını düzenleyen polis ekipleri, Eğitim-Sen üyesi ve Bornova Anadolu
Lisesi Müdür Yardımcısı Yunus Kurt’u gözaltına aldı.
27 Ağustos 2016’da İzmir’de operasyon düzenleyen polis ekipleri, Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı.
6 Eylül 2016’da İzmir’de Özgür Halk Dergisi’nin bürosuna düzenlenen baskınla gözaltına alınan dergi
çalışanı Rabia Özkaya “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
9 Eylül 2016’da Antalya’da avukatların gözaltına alınmasını protesto etmek için İzmir Adliyesi önünde
eylem yapan avukatlara müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı.
27 Eylül 2016’da, İzmirli Gazeteci Süleyman Gençel’in bu sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından
gözaltına alındığı haberi, İzmir basın camiasında duyuldu. Alınan duyumlara göre Gençel’in gözaltına
alınma sebebi ise ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret’ iddiası.
510

3 Ekim 2016’da, İzmir'in Karabağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri önceden belirlenen adreslere sabah erken saatte operasyon düzenlendi. Operasyon'da "bombalı
eylem hazırlığında oldukları" iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
3 Ekim 2016’da, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okuyan Öğrenci Kolektifleri üyesi 3 öğrenci, haklarında
açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü'ne gitti. Şubede ifade işlemleri tamamlanan üniversiteliler daha sonra okul içerisinde ve dışında
duvarlara "yazılama" yaptıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
5 Ekim 2016’da, İzmir’de 4 Ekim günü gözaltına alınan Öğrenci Kolektifleri üyesi üç öğrenci, adli kontrol
şartı ile serbest bırakılırken, öğrencilerin 44 yıl önce Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledilmesi üzerine
feshedilen "THKP-C" üyeliği ile suçlandıkları öğrenildi. 5 Ekim 2016’da,
10 Ekim 2016’da, DBP İzmir İl Eşbaşkanı Türkan Poyraz "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Sewas'ta (Sivas) 28 Eylül günü Şahin Çağdaş adlı bir kişi ile birlikte gözaltına alınan Demokratik Bölgeler
Partisi (DBP) İzmir İl Eşbaşkanı Türkan Poyraz, günlerdir İl Emniyet Müdürlüğü'nde süren sorgusunun
ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları yapılan Poyraz ve Çağdaş, "örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen her iki isimde tutuklanarak
cezaevine konuldu.
18 Ekim 2016’da, Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve KESK eski Dönem Sözcüsü Bahri Akkan,
Çınarlı Meslek Lisesi önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Açığa alınmadan önce görev yaptığı
Çınarlı Meslek Lisesi'ne çalışma arkadaşlarını görmek ve işyeri toplantısı yapmak için giden Akkan'ın, okul
idaresi tarafından çağrılan polislerce gözaltına alındığı öğrenildi.
25 Ekim 2016’da, İzmir Karabağlar ilçesinde 3 Ekim Pazartesi günü "evlerinde PKK'ye ait mühimmat
bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alınan Beyza bebeğin ailesi, dün gece geç saatlerde mahkemeye çıkarıldı.
Sabah saatlerinde biten ifade işlemleri sonrası 21 gün boyunca gözaltında tutulan Beyza bebeğin annesi
S.D., halası S.S. ve evde misafir olarak bulunan akrabası Z.S. sevk edildikleri mahkeme tarafından adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Baba A.D., abla M.D. (16) ve kuzenler E.D. 17 ile Ö.D. ise, "Örgüt üyeliği
olma", "Örgüte yardım yataklık etme" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddialarıyla tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
25 Ekim 2016’da, İzmir'de 3 lise öğrencisi “Proje okul” uygulamasını protesto etmek için Konak
Meydanı'nda bulunan Tarihi Saat Kulesi önüne gelip pankart açtı. “Proje okullara ve imam hatip
dayatmasına itirazım var” yazılı pankart taşıyan 3 öğrenci, bir süre sonra polisler tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.
28 Ekim 2016’da, İzmir Buca'da yaşayan Murat Bingöl hakkında sosyal medya hesabında HDP Genel
Merkezi'nin açıklamalarını ve Mısır'da duvarlara asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir afişi paylaştığı
gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.
29 Ekim 2016’da, İzmir'de sabahın erken saatlerinde polisler Buca ilçesinin Çamlıkulu Mahallesinde birçok
adrese baskın düzenledi. Baskın düzenlenen bazı adreslerde aranan kişiler evde bulunmazken 12 yurttaş
gözaltına alındı. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Yalçın, İsmet Bayhan, Ferhat Gür ve
isimleri öğrenilemeyen 9 yurttaş İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
4 Kasım 2016’da, İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve
Figen Yüksekdağ ile HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Alsancak Kıbrıs
Şehitleri Caddesi'nde basın açıklaması düzenlemek istedikleri basın açıklamasına polis saldırması sonucu
58 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaşların bazılarının isimleri şöyle: HDP İzmir İl Eş Başkanı
Gülay Bilici, Gazeteci Emrah Erdoğan JİNHA Ayşe Yılmaz, Murat Keskin, Arjin Erdündar, Nazlıcan Demir,
Güven Akman, Özgül Milyas, Ali Çelik, Hacay Yılmaz, Eyüp Ulucan, Cengiz Polatlı, Özgül Türkmen, Fırat
Keskin, Çayan Akbıyık, Mehmet Turunç, Agit Sağlamcan, Ferhat Dağ, Birkan Mengütay, Mustafa Aydın,
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Bakır Bölük Piray, İrfan Şimşek, Bünyamin Adıyaman, Abdurahman Aktay, Hamdullah Aktay, Gamze
Yentür, Erdem Kamalı, Gülseven Turgutlu, Cemre Göçer, Öskan Keser, Muharem Subaşı, Kardelen
Yoğunyan, Fatma Alokman, Dilan (Soyismi öğrenilemedi), Ruhat Aliş Ayaz, Sonay Tezcan, Yücel Memiş,
Çayan Demir, Erde Kamalı, Emel Kederli, Serhat (Soyadı bilinmiyor), Ahmet Azad Göçer, Gökhan Şafak,
Çağşla Kılıç, Ekrem Carboğar, Yaşam Önder, Çiyar Akay, Ferhat Kızılkaya, Fırat Gencer.
6 Kasım 2016’da, İzmir’de dün gece ve bu sabah polisler birçok eve baskın düzenledi. Yapılan ev
baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan İsmail Akan, Mahsum Koç, Murat Uluğ, Agit Özer’in
ve ismi öğrenilemeyen 5 kişinin İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 9
genç, polis tarafından "İzmir halkı PKK'yı görün PKK'yı. Teröristler yasadışı eylem yapıyorlar" diyerek linç
ettirmek istediği görüntüleri ortaya çıktı. Yine 4 Kasım Cuma günü 57, 5 Kasım Cumartesi günü de 12 kişi
gözaltına alınmıştı.
15 Kasım 2016’da, İzmir’de Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
üyesi avukatlar, derneklerinin kapatılmasını protesto etmek için adliye binası önünde basın açıklaması
düzenlemek istedi. Bu sırada polis, başsavcının açıklamaya izin vermemesi gerekçesiyle avukatlara
müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu 17 avukat darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan
avukatların isimleri ise şöyle; Serdar Gültekin, Oktay Uysal, İhsan Can Akmarul, İlahi Öz, Fatma Demirer,
Dinçer Çalım, Kardelen Yogunkan,Yunus Emre Güneş, Mehmet Bayraktar,Yemen Cankan, Şule A.Hızal,
Zöhre Dalkıran, Emel Diril, Fuat Şengül, Perihan Kayadelen.
15 Aralık 2016’da İzmir'in Tobalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde TEM ve özel harekat polislerince bir çok
adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Torbalı ve Menderes Cumhuriyet
Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltın alınan 8 kişinin Torbalı Emniyet
Müdürlüğüne götürüldükleri öğrenildi.
16 Aralık 2016’da İzmir'in Konak ilçesi Metro çıkışında akşam saatlerinde "şüphe" üzerine polislerce
durdurulan Kaldıraç Dergisi okurları Ali Fuat Eroğlu ile Sibel Yaşar'ın, üzerinde "Mahir Çayan, İbrahim
Kaypakkaya, Che Guevara, Bekir Kilerci ve Ali Serkan Eroğlu"nun fotoğraf afişlerinin bulunması üzerine
gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Ömer Doğruöz'ün talimatıyla gözaltına alınan Eroğlu ve
Yaşar, "örgüt propagandası" suçlamasıyla önce İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye ardından da
TEM Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Öte yandan Yaşar ve Eroğlu'nun cemaat operasyonlarında gözaltına
alınan şüpheliler ile aynı yerde tutulduğu öğrenildi.
20 Aralık 2016’da, 15 Aralık’ta şüphe üzerine gözaltına alınan ve üzerlerinden Kaldıraç Dergisi afişlerinin
çıkması üzerine gözaltına alınan Kaldıraç Dergisi okuru Ali Fuat Eroğlu'nun 19 Aralık günü tutuklanması
protesto edildi. İHD İzmir Şubesi'nde yapılan basın toplantısına dergi yöneticilerinin yanı sıra çeşitli siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Eroğlu'nun ailesi katıldı. Burada konuşan Begüm Ateş,
okurları Ali Fuat Eroğlu ve Sibel Yaşar'ın üzerinden çıkan afişlerde Mahir Çayan ve İbrahim
Kaypakkaya'nın fotoğrafları bulunması nedeniyle hazırlanan tutanakla gözaltına alındıklarını hatırlattı.
20 Aralık 2016’da, İdam ve şiddete karşı paylaşımları nedeniyle Gediz Üniversitesi'ndeki görevinden açığa
alınan Profesör İştar Gözaydın sabah 06.00 sularında evinden gözaltına alındı. İştar Gözaydın 27 Aralık
günü tutuklandı.
21 Aralık 2016’da, İzmir'de 12 Aralık günü Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma kapsamında
hakkında gözaltı kararı verilen 11 kişi, "PKK'nın yönlendirmesiyle, örgüte yönelik propaganda faaliyetleri
yönettikleri, faaliyetlerini sempatik göstermeye çalıştıkları ve övdükleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinde
de örgüt eylem ve faaliyetlerine yönelik övücü paylaşımlarda bulundukları" iddiası ile evleri basılarak
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8'i, 5 gün boyunca emniyette tutulduktan sonra aynı gerekçelerle
tutuklandı. Öte yandan polisin 16 Aralık günü gözaltına aldığı ve "PKK'nin Ege Bölge sorumlusu" olduğunu
iddia ettiği Halis D. isimli kişi de tutuklandı. Konak'ta ise şüphe üzerine gözaltına alınan Kaldıraç Dergisi
okuru Ali Fuat Eroğlu, çantasında bulunan Kaldıraç Dergisi afişlerinin üzerinde Mahir Çayan, İbrahim
Kaypakkaya ve Deniz Gezmiş'in fotoğrafları bulunması nedeniyle çıkarıldığı mahkemece "örgüt
propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Torbalı ilçesinde ise aynı gerekçelerle yapılan operasyonlarda
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8 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bayındır
ilçesinde de sosyal medya üzerinden "PKK/KCK propagandasını yaptıkları" iddiasıyla 5 kişi gözaltına
alınırken, gözaltına alınanlar ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.
22 Aralık 2016’da, Ağrı Belediye Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın İzmir’de ki evine sabah yapılan polis
baskının ardından gözaltına alındı. Çok sayıda adrese yönelik TEM ve özel harekat polislerince eş
zamanlı yapılan operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi, gözaltına alınanlardan bazılarının
isimleri şöyle; Ağrı Belediye Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay, Hacay Yılmaz, Dilan Akpolat, Elmas Çınar,
Sevim Filiz, Tevfik Boğakaptan, Yusuf Çalış.
30 Aralık 2016’da, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Asarlık Mahallesi'nde Sabah erken saatlerde TEM
ve Özel Harekat polislerince ev baskınları yapıldı. Baskınlarda evler didik aranırken Mehmet Aycan isimli
genç gözaltına alındı. Aycan'ın gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye
götürüldüğü öğrenildi.
Kahramanmaraş
25 Şubat 2016’da, Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde ırkçı bir grubun saldırısına maruz kalan Kürt
öğrenciler, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 öğrenci gözaltına
alındı. 27 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlana ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13
öğrencinden Mehmet Emin Kaçmaz, Aysel Sabur ile Eyüp Çoral, "Yağma ve yaralama" iddiasıyla
tutuklandı.
4 Mart 2016’da, Maraş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İl Eşbaşkanı Erhan
Yapıcı ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş, gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da, Geçtiğimiz günlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan HDP Maraş İl
Eşbaşkanı Erhan Yapıcı, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Maraş Aksu Cezaevi'nde tutulan
Yapıcı'nın sürgün edildiğini ailesi görüş için gittiği cezaevinde öğrendi.
16 Mart 2016’da, Maraş merkezinde Sütçü İmam Üniversitesi öğrencilerine yönelik sabah saatlerinde
polisin yaptığı ev baskınlarında 12 öğrenci gözaltına alındı. Aynı kapsamda Elbistan ilçesinde 4, Pazarcık
ilçesinde de 3 HDP, DBP çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi.
18 Mart 2016’da, Maraş merkez, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde polisin dün yaptığı baskınlarda gözaltına
aldığı 19 kişi Maraş Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcıya "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile ifade veren 19 kişiden
9'unu serbest bırakılırken, 10'u ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren
Zinar Doğan, Yüksel Tekin, Vedat Bayram, Vahide Akbal, Sezai Damar, Rojda Özlük, Rojda Tursun,
Göktaş Yobaş, Eşref Eryılmaz ve Abdullah Hekim Şenel aynı iddiayla tutuklanarak, Maraş Aksu
Cezaevi'ne gönderildi.
25 Mart 2016’da, Maraş'ın Nurhak ilçesinde, HDP Eşbaşkanı Hüsne Güzel Çelik'in evine, haklarında ihbar
olduğu gerekçesiyle ve Facebook paylaşımları gerekçesiyle polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında
gözaltına alınan olmazken, polis evde bulanan bir bilgisayara ve telefonlarına el koydu.
15 Nisan 2016’da Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde Alevi inancına bağlı kişilerin yoğun olarak
yaşadığı Terolar bölgesinde yapılması planlanan mülteci kampına karşı düzenlenen eylemlere katıldıkları
gerekçesiyle düzenlenen ev baskınlarıyla 8 kişi gözaltına alındı.
15 Nisan 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadir ilçesi Terolar bölgesinde, 8 Alevi mahallesinin ortasına
yapılamak istenen mülteci kampının başka bir yere inşa edilmesini talep etmek amacıyla direniş başlatan
yurttaşlara yönelik gerçekleşen Jandarma müdahalesi sırasında, protestolara katıldıkları belirlenen 5'i
çocuk 8 kişi (H.K., İ.Y., S.Ü., S.A. ve M.Ç. isimli çocuklar ile Ali Çiftçi, Alper Sarıçam ve Ahmet Kocar),
gerçekleştirilen ev baskınları sonucu gözaltına alındı.
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7 Mayıs 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Terolar bölgesinde yapımına devam
edilen mülteci kampına karşı tepki gösteren yurttaşlara destek amacıyla farklı illerden bölgeye gelenlere
yönelik gerçekleşen polis ve asker müdahalesinde, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri
şöyle: HDP PM Üyesi Pınar Aydınlar, Maraş Yaşam Platformu Sözcüsü Döne Göksungur, Tülay
Sarıkabadayı, Erhan Aydın, Songül Tüzin, Zeynep Yıldız, Birgül Kara, Tahir Ortaç ve ismi öğrenilemeyen
8 kişi. Gözaltına alınan 16 kişi, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Karakolu'nda alınan ifadelerin ardından
serbest bırakıldı. Öte yandan Terolar'da bildiri dağıttıkları gerekçesi ile Tugay Çetin ve ismi öğrenilemeyen
1 kişi gözaltına alındı.
14 Mayıs 2016 tarihinde Maraş ili Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Terolar bölgesindeki mülteci kamp yapımına
karşı 51 gündür direnen Alevilere destek için yola çıkan Alevi dernekleri öncülüğündeki yurttaşların kente
girişi engelleyen askerler, Mahir Şahin, Umut Halli, Bayram Karabulut ve Salih Gamsız isimli yurttaşları
gözaltına aldı.
30 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde gözaltına alınan ESP üyesi Erdoğan Genç,
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
26 Ağustos 2016’da Maraş’ta, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP Maraş İl Eşbaşkanı Metin
Gönülşen gözaltına alındı. Gönülşen'in evinde yapılan aramanın ardından, HDP Maraş İl binasını polis
tarafında kapıları kırılarak basıldı. Binada arama gerçekleştirildi. 30 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gönülşen, "Örgüt propagandası yapmak" ve
"Örgüte üye olmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016’da Maraş ili Pazarcık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP İlçe
Eşbaşkanı Mahmut Aktaş, gözaltına alındı. 21 Eylül 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
7 Ekim 2016’da, Maraş’ta bulunan Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki kuzeni ile görüşen Mehmet Sefik
Çoban görüş sonrasında gözaltına alındı. Cezaevine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Çoban'ın
ifadesi alınmak üzere Elbistan Emniyeti'ne götürüldüğü belirtilirken, gözaltı gerekçesi öğrenilmedi.
8 Kasım 2016’da, Maraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan HDP yöneticileri ve üyelerinin evlerine sabah
saatlerinde askerlerce baskınlarda bulunuldu. Baskın yapılan evlerde yapılan aramaların ardından 18 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İlçe Örgütü Eşbaşkanı Hüseyin Yıldırım da bulunuyor.
Gözaltına alınanlar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, gözaltına alınma gerekçeleri konusunda
ise henüz bilgi alınamadı. 12 Kasım 2016’da savcılığa çıkartılanlardan 11 kişi serbest bırakılırken DBP ve
HDP ilçe eşbaşkanları Yıldırım ve Hoşoğlu’nun yanı sıra İsmail Yıldız, Sinan Gur, Bekir Kara, Nuri Gül ile
Bilen Uşak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Facebook paylaşımlarının yanı sıra Suriyeli
mülteciler için yardım toplamak ve evlerinde ele geçirilen yöresel puşileri suç sayan mahkeme, HDP ve
DBP ilçe eşbakanlarının da aralarında olduğu 7 kişi hakkında “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandası
yapmak” ve “KCK adına faaliyet yürütmek” iddiasıyla tutuklanmalarına karar verdi.
14 Aralık 2016’da Maraş ili Elbistan İlçesinde jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 yurttaş
(Diyaliz hastası Bayram Bozkurt ve Ali Kırık) gözaltına alındı. 15 Aralık 2016 tarihinde, İlçe Jandarma
Komutanlığı’nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 yurttaş, sosyal medya
hesaplarından yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla
tutuklandı. Elbistan Cezaevi'ne götürülen 2 kişiden Bayram Bozkurt’un her iki böbreğinin iflas ettiği,
bundan kaynaklı haftada dört gün diyalize girdiği öğrenildi.
31 Aralık 2016’da, Maraş’ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde polislerce yapılan ev baskınlarında 11 kişi
gözaltına alındı. Ekinözü ilçesinde HDP Ekinözü İlçe Eşbaşkanı Oruç Kul, Elbistan’da ise Ali Kısa, Elif
Kısa, Meryem Yıldız, Hüseyin Kısa, Dilek Bakır, Hatun Berk, Ayşe Vaızoğlu, Dursun Bahçe, Mustafa kara
ve soyadı öğrenilemeyen Ercan isimli yurttaş gözaltına alındı.
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Karabük
Karaman
Kars
28 Ocak 2016’da Kars’ta düzenlenen ev baskınlarıyla DİHA muhabiri Bilal Seçkin ile HDP ve DBP il
yöneticileri Mustafa Kaya, Barış Taş, Murat Alişan, İsmail Kaya, Mehmet Yıldız ve Ayhan Tanrıverdi
gözaltına alındı.
1 Şubat 2016’da Kars’ın Digor İlçesi’nde 19 Kasım 2015’te “zimmet” suçlamasıyla tutuklanan belediye eş
başkanları Şengül Erkmen ve Ekrem Bingül ile iki belediye çalışanı yapılan itiraz üzerine tutuksuz
yargılanmak üzere tahliye edildi.
9 Şubat 2016’da, Kars ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP İl Saymanı Mustafa Kaya,
HDP üyeleri Ercan Çobanoğlu ve Remzi Erol gözaltına alındı.
17 Mart 2016’da Kars’ta polis ekipleri, Newroz kutlaması için Kars’a gelen DBP Eş Genel Başkanı
Kamuran Yüksek’in kaldığı otele sabah saatlerinde baskın düzenleyerek Kamuran Yüksek’i gözaltına aldı.
Bir soruşturma kapsamında ifadesi alınan DBP Eş Genel Başkanı daha sonra serbest bırakıldı.
17 Mart 2016’da, Kars'ta DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in gözaltına alınmasını protesto etmek
için düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan 26 kişi aynı gün serbest bırakıldı.
28 Mart 2016’da, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyünde dün askerler tarafından gözaltına
alınan HDP Kağızman İlçe Eşbaşkanı Kemal Avcı, "Örgüt propagandası yapma" iddiasıyla tutuklanarak
Kars Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
14 Nisan 2016’da, Kars'ta 13 Nisan günü sivil polisler tarafından şehirlerarası terminalde gözaltına alınan
Özgür Halk dergisi çalışanı Refik Bayram, “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla sevk edildiği mahkemece
serbest bırakıldı.
11 Haziran 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 7
üniversite öğrencisi (Vedat Burak, Yılmaz Korkmaz, Şiyar Yıldırım, M. Emin Umay, Gamze Yiğiter, Gamze
Demirbaş ve Güler Bora) gözaltına alındı. 14 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 öğrenciden 2’si adli kontrol şartı ile serbest
bırakılırken, 5'i ise (Vedat Burak, Yılmaz Korkmaz, Şiyar Yıldırım, Gamze Yiğiter ve Güler Bora) "Terör
örgütüne destek sağlamak" suçlamasıyla tutuklandı.
14 Haziran 2016’da, Kars’ın Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi tarafından 13 Haziran’da
gözaltına alınan Kağızman Öğrenci Derneği (KAÖDER) üyesi 7 kişiden 5'i tutuklandı. "Terör örgütüne
destek sağlamak" iddiasıyla emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan öğrencilerden, G.Y,
G.D, V.B, Ş.Y. Y.K. tutuklanırken, G.D. ve M.E.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24 Haziran 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya köyü sakinlerinin, köylerinin özel
güvenlik bölgesi kapsamını alınması nedeniyle, askerlerce zorla köyden çıkarıldıkları iddia edildi. 14 köylü,
işkence ve kötü muamleye maruz kalarak ve gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
14 yurttaş, "yasaklı bölgeye giriş yaptıkları" gerekçesi ile ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.
1 Temmuz 2016’da Kars ili Kağızman ilçesi, girişinde yapılan yol kontrolü sırasında DİHA Muhabiri Arif
Kılıç, hakkında Kırıklareli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı olduğu gerekçesi polisler
tarafından gözaltına alındı Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne alınan ifadesinin ardından Kılıç, serbest
bırakıldı.
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5 Ekim 2016’da, Kars’ın Kağızman ilçesinde 22 Eylül'de yapılan ev baskınlarında aralarında DBP İlçe
Başkanı Turan Gündoğan'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. 14 günlük gözaltı süresinin ardından
Kars Adliyesi'ne çıkartılan 11 kişi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "yardım ve yataklık" suçlamasıyla
tutulama istendi. Mahkeme heyeti, aynı gerekçeyle Mehmet Büyükdağ, Servi Kaya, Erol Arslan, Mehmet
Boztaş ve Cemal Boztaş hakkında tutulama kararı verirken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
19 Ekim 2016’da, Kars’ın Sarıkamış ve Selim ilçeleri ile bağlı köylerde 12 Ekim günü sabah saatlerinde
düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişi, Sarıkamış Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerinin
ardından Kars Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan aralarında HDP Qamuşan İlçe Eşbaşkanı
Seyat Dere ile HDP İl Genel Meclis Üyesi Ruhan Yıldırım da bulunduğu 15 kişi, “Örgüte üye olmak”,
“Örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları
mahkeme tarafından aynı iddiayla tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Hüseyin Yıldız,
Fahrettin Akın, Seyat Dere, Fuat Dere ve Olcay Öztürk ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan 10 kişinin isimleri ise şöyle: İzzet Aydın, Necati Kılıç, Remzi Ağar, Hayrettin Polat, Kenan
Aydın, Üstün Öztürk, İl Genel Meclis Üyesi Ruhan Yıldırım, Coşkuner Coşkun, Kadir Çelik, Celal Çelik.
22 Ekim 2016’da, Kars’ın Sarıkamış ve Selîm ilçeleri ile bağlı köylerde 12 Ekim günü sabah saatlerinde
düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alınmıştı. 15 kişiyle birlikte gözaltına alınan HDP Qamuşan
İlçe Eşbaşkanı Seyat Dere, 3 gün önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dere, savcılığın itirazı
üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi’ni gönderildi.
2 Aralık 2016’da Kars ili merkezi ile Kağızman ve Digor ilçelerinde polis tarafından düzenlenen DBP, HDP
il binaları ile çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda 10 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınanların
isimleri şöyle: DBP İl Eşbaşkanı Yeliz Çopur, HDP İl Eşbaşkanı Sevda Subaşı, HDP il yöneticisi Mustafa
Kaya, DBP il yöneticisi Şengül Mehmetoğlu, Kağızman HDP İlçe Eşbaşkanı Ali Sarıdağ, DBP İlçe
Eşbaşkanı Ali Bağ, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Doğan, Belediye Meclis üyesi Çiğdem Özlü ve Digor
ilçesinde ismi öğrenilemeyen 2 parti üyesi.
21 Aralık 2016’da, Kars'ta geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve aralarında HDP ile DBP il eşbaşkanları
ve yöneticilerin de bulunduğu 15 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. HDP İl Eşbaşkanı Sevda
Subaşı, DBP İl Eşbaşkanları Önder Fidanboy ile Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin
ise işlemleri sürüyor. İşlemleri biten ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1'i adli kontrol
şartıyla serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.
24 Aralık 2016’da, Kars ve Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında
DBP ve HDP’lilerin de bulunduğu 19 kişiden 4’ünün daha işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4
kişiden 2’si ‘adil kontrol’ şartı ile serbest bırakılırken, DBP Kars İl Eşbaşkanı Önder Fidanboy ile parti
yöneticisi Ramiz Atmaca “örgüt üyesi olmak”, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüte yardım etmek”
iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Aynı operasyon çerçevesinde adliyeye çıkartılan 9
kişiden 8'i tutuklanmıştı. Böylece operasyon kapsamından tutuklananların sayısı 10'a yükselmiş oldu.
27 Aralık 2016’da, Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde 2 Aralık’ta düzenlenen baskında gözaltına
10 kişiden DBP İl Eşbaşkanı Yeliz Çopur ve HDP İl Eşbaşkanı Sevda Subaşı, emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye getirildi. Subaşı ve Çopur, savcılık ifadelerinin ardından “Örgüt üyesi olmak”, “Yardım ve
yataklık” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı.
DBP eski İl Eşbaşkanı Şengül Mehmetoğlu ve HDP Digor ilçe Eşbaşkanı Erol Bulut İl Emniyet
Müdürlüğü’nde biten işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından “örgüte üye olmak”
iddiasıyla haklarında tutuklama istenilen Mehmetoğlu ve Bulut, çıkarıldıkları mahkemece aynı gerekçeyle
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyonlarında gözaltına alınan DBP Iğdır İleşbaşkanı Oğuz Ok
ve HDP Kars yönetici Mustafa Kaya ise 25 gündür halen gözaltında tutuluyor.
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Kastamonu
Kayseri
14 Ocak 2016’da özel harekât timlerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Kayseri’de 7 kişi gözaltına
alındı.
16 Ocak 2016’da Kayseri’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan öğrencilerden M.A. ve A.M.
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
12 Aralık 2016’da Kayseri’de HDP'lilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığını
öğrenildi.
22 Aralık 2016’da, Kayseri’de13 Aralık günü gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı. 9 gün boyunca gözaltında tutulan 13 kişi, dün akşam Kayseri Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık
işlemlerinin ardından 7 kişi “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkemenin ardından 6 kişi “örgüt propagandası”
yapmak gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanan isimlerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları delil
olarak değerlendirildi. Tutuklananların Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.
Kırıkkale
Kırklareli
15 Mart 2016’da polis ekiplerinin HDP ve DBP’ye yönelik düzenlediği operasyonlar sonucu Kırklareli’nde 7
kişi gözaltına alındı.
21 Nisan 2016’da Kırklareli’nde haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermeye giden DEMGENÇ üyeleri Şaban Erdoğan ve Muhammed Ensar Kurt, ablukanın devam ettiği dönemde Cizre’de
kaldıkları 35 gün delil olarak gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
24 Temmuz 2016’da Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde yaşayan K.V. adlı kişi sosyal medya mesajları
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
Kırşehir
14 Ocak 2016’da Kırşehir’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “ihbar olduğu” iddiasıyla
düzenlediği ev baskınlarında 10 öğrenciyi gözaltına aldı.
18 Mart 2016’da Kırşehir’de gözaltına alınan HDP aktivisti 6 kişiden M.G. “yasadışı örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı.
18 Aralık 2016’da, Kayseri’de askerlere dönük bombalı saldırının ardından bir kez daha hedefe konulan
HDP’ye yönelik birçok yerde saldırılar gerçekleşirken, Kırşehir’de gözaltı operasyonu yapıldı. Birçok
adrese eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda İl Eş Başkanı Demet Resuloğlu Çetin, il yöneticileri Saim
Özdemir ve Eşref Odabaşı’nın da aralarında olduğu 22 yönetici ve üye gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar il emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kilis
Kocaeli
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10 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesi için Dilovası İlçesi’nden Kocaeli’ye yürüyüş
düzenlemek isteyen HDP üyelerine gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına
aldı.
12 Ocak 2016’da Kocaeli’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyalist Gençlik
Derneği üyesi 10 kişiyi gözaltına aldı.
15 Ocak 2016’da Sur, Cizre ve Silopi’de devam eden sokağa çıkma yasaklarına son verilmesi amacıyla
Barış için Akademisyenler İnisiyatifi adıyla 1128 akademisyenin açıkladığı bildirinin ardından imzacılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasında hedef gösterildi. Konuşmalarında ilgili
kurumların harekete geçmesini talep eden Cumhurbaşkanının çağrılarının ardından akademisyenlerin
görev yaptıkları üniversiteler soruşturma başlattılar. Kocaeli’de gözaltına alınan akademisyenlerin 19’unun
adları şöyle: Adem Yeşilyurt, Aynur Özuğurlu, Burcu Yakut Çakar, Derya Keskin, Gül Köksal, Güven
Bakırezer, Hakan Koçak, Hülya Kendir, Kuvvet Lordoğlu, Mehmet Cengiz Erçin, Mehmet Rauf Kesici,
Mehmet Ruhi Demiray, Nilay Etiler, Onur Hamzaoğlu, Özlem Özkan, Ümit Biçer, Veli Deniz, Yücel
Demirer, Zelal Ekinci.
15 Ocak 2016’da Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin çatışmalı ortamın sona erdirilmesi amacıyla
açıkladığı bildiriye imza attıkları için Kocaeli’de gözaltına alınan akademisyenlere destek vermek için
Kocaeli Adliyesi’ne gelenlere müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
21 Ocak 2016’da Kocaeli’de Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin evlerine
düzenlenen baskın sonucu 6 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. Aynı gün
mahkemeye sevk edilen 6 kişi buradan serbest bırakıldı.
17 Şubat 2016’da Artvin’deki saldırıyı protesto etmek için Kocaeli’de düzenlenen eyleme yapılan
müdahaleyle 12 kişi gözaltına alındı.
26 Şubat 2016’da Kocaeli’nde gözaltına alınan 22 kişiden ESP Gebze Temsilcisi Adıgüzel ile HDP İl
Örgütü Eş Başkanı Hikmet Koçak’ın da aralarında olduğu 8 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Kocaeli'nin Darıca, Dilvaovası ve Gebze ilçelerinde 8 Mart sabahı evlere yapılan eş
zamanlı baskında gözaltına alınan 12 HDP'li savcılık sorgulamasının ardından, mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı "örgüt propagandası" ve ""toplantı ve gösteri yürüyüşüne
muhalefet" iddiasıyla tutuklanırken diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların
isimleri şöyle: Özkan Gülesen, Atakan Gülesen, Önder Arğun, Ömer Aslan, Mehmet Gülsever ve Yusuf
Çağala. Serbest bırakılanların isimleri ise şöyle: Mehmet Faik Akboğa, Ali Can Kaya, Nurmuhammed
Tekgül, Rıdvan Ertem, Vedat Erdoğan ve Rıdvan Baday.
14 Mart 2016’da, Kocaeli HDP Dilovası İlçe Eşbaşkanı Kamuran Onay, Gebze'de gözaltına alındı. "Örgüt
propagandası yapmak", "Polise mukavemet", "Toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet etmek" iddiasıyla
gözaltına alınan Onay15 Mart günü tutuklandı.
15 Mart 2016’da Kocaeli’nde gözaltına alınan HDP Dilovası İlçe Örgütü Başkanı Kamuran Onay
tutuklandı.
23 Mart 2016’da, Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) okuyan sol, sosyalist ve yurtsever öğrenciler, Umuttepe
Yerleşkesi Sosyal Tesisler'de Newroz kutlaması yapmak istedi. Newroz kutlamasına izin vermeyen
polisler, öğrencilere saldırdı. Yapılan saldırı sırasında Evin Getiren, Uygar Ongunyurt, Muhammed Yılmaz,
Rotin Tutuş, Gökçe Şengönül, Çağıl Çağan Adıgüzel, Deniz Duman, Hamza Aslan, Fırat Aybaş ve ismi
öğrenilmeyen bir öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, Newroz kutlamasına polis saldırısı ardından 10
öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Umuttepe Yerleşkesi İletişim Fakültesi önünde bir
araya geldi. "Baskılar, gözaltılar bizi yıldıramaz", "Bijî Newroz" sloganları atan öğrenciler açıklama yaptı.
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Açıklama ardından öğrencilere saldıran polis ismi öğrenilemeyen 7 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.
Saldırıyı cep telefonu ile görüntülemek isteyen Emre Kocaman isimli öğrenci ise polisin saldırısı üzerine
astım krizi geçirdi. Kocaman için ambulansın gelmesini engelleyen polis, çevredeki öğrenci ve basın
mensuplarının tepkisi üzerine kendi aracıyla Kocaman'ı hastaneye kaldırdı.
30 Mart 2016’da, Kocaeli’de çocuklara yönelik bir rehabilitasyon merkezinde işkence yapıldığı iddiasını
gündeme getiren ve yardım isteyen çocukların görüntülerini çekerek internet ortamında yaygınlaştıran
Hakan Ergin ve Deniz Yalçın’ın aynı gün gözaltına alınarak götürüldükleri Bekirpaşa Polis Karakolu’nda
darp edildikleri ortaya çıktı.
16 Nisan 2016’da Konferansa katılmak üzere Kocaeli’ye gelen AKP milletvekili Burhan Kuzu’yu protesto
eden 17 kişi polisler tarafından “eylem izinsiz olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.
20 Nisan 2016’da Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan ilahiyatçı Ömer Tuğrul
İnançer’i, 26 Eylül 2013’te kadınlara yönelik sarf ettiği cümleler nedeniyle protesto etmek isteyen gruba
müdahale eden polis ekipleri, 8 kadını gözaltına aldı.
3 Ağustos 2016’da, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Veysel Kılınç,
ehliyet almak için gittiği Kocaeli Trafik Şube Müdürlüğü'nde, "Canlı bomba olma ihtimali" iddiasıyla
gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Kaşkal TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç'ın evinde
arama yapıldı. Aramada Kılınç'a ait bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Konuya ilişkin bilgi veren
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Kocaeli Şube Başkanı Hüseyin Akbaş, Kılınç'ın gözaltına alınma
gerekçesinin tamamen soyut iddialara dayandığını belirterek, "İfadesine CMK'den bir avukat girmiş.
Röportaj yapar gibi sorular sorulmuş" dedi. Gözaltı sürecinin evde bulunan kitaplar gerekçe gösterilerek
uzatıldığını ifade eten Akbaş, Kılınç'ın elleri kelepçeli bir şekilde nezarethanede bekletildiğini söyledi.
30 Ekim 2016’da, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li gruba polis
müdahale etti. Müdahalede HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin, HDP Darıca İlçe eş başkanları Ayten Y.
ve Hasan G., HDP Gebze ilçe eş başkanları Mustafa A. ve Damla B., HDP Darıca ilçe teşkilatı yöneticisi
Hikmet K., HDP Gebze İlçe teşkilatı yöneticisi Mehmet Y., partililer Ömer U., Burhan Ö., Enes A., Mehmet
Selim A., S.Y., Abdullah D., Vedat E., Hasan Z., Emrah C., Zelal S., Engin G. ve Ersel T. Gözaltına alındı.

Konya
14 Mart 2016’da, Konya'da akşam saatlerinde birçok eve eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda 7 kişi
gözaltına alındı. Baskınlarda HDP İl Eşbaşkanı Nurhan Erkal ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Evlerin didik
didik arandığı baskınlarda Erkal ile birlikte gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
16 Mart 2016’da, Konya’da evlere yapılan baskınlarda, Şevger Avcı ve Hakan İnce gözaltına alındı.
17 Mart 2016’da, Konya'da önceki gün sabah saatlerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve
aralarında HDP İl Eşbaşkanı Nurhan Erkal ile birlikte Suat Ünlü, Abdurrahim Çetin, Reşat Yıldız, Refik
Tak, Yener Barıştıran ve Hayrettin Yasin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya
3 Haziran 2016’da Kütahya’da 1 Haziran 2016’da “YDG-H Soruşturması” kapsamında düzenlenen ev
baskınlarında 15 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 2’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
Malatya
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26 Ocak 2016’da Malatya’da İnönü Üniversitesi öğrencilerinin yaşadıkları evlere düzenlenen baskınla
gözaltına alınan 41 kişiden Mazlum Balta, Nevaf Didin, Eyüp Bilici, Ayşenur Aslan, Şirin Kapçin, Gülşah
Ataş, Berivan Şahin, Halit Toy, Ruken Varol, Metin Tekin, Dilan Dalmızrak, Ayşe Sezik, Murat Akar,
Ahmet Aktimur adlı 14’ü katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
2 Şubat 2016’da Malatya’da 26 Ocak 2016’da 14 öğrencinin tutuklandığı soruşturma dosyasında adı yer
aldığı için ifade vermek üzere Malatya Cumhuriyet Savcılığı’na giden DİHA muhabiri Nuri Akman, sevk
edildiği mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
7 Şubat 2016’da Malatya’da “Barışın sesini yükseltmek için birleşelim” yazılı afiş asan Emek Partisi üyesi
11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi daha sonra serbest bırakılırken, 7’sine “Kabahatler Yasası’na muhalefet
ettikleri” gerekçesiyle 219’ar TL para cezası verildiği öğrenildi.
10 Mart 2016’da Malatya’da 8 Mart günü düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden Dilek
Karakaş, Beritan İnan, Muazzez Kaya, Reşit Bilgiç, Şükrü Özalp, Serhat Açıktepe, Ahmet Varlı, Hüseyin
Tosun adlı 8 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
29 Mart 2016 tarihinde, 4 farklı şehirde İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen operasyon
kapsamında 10 öğrenci gözaltına alınarak, Malatya iline getirildi. 31 Mart 2016’da, tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si serbest bırakılırken, 8 öğrenci 31 Mart 2016’da, "örgüt
üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Taner Evren, Hasan Kaya, Mahmut
Derin, Uğur Akın, Hüseyin Sayar, Kerem Çaban, Mehmet Timur ve Ümit Doğan.
7 Mayıs 2016’da Malatya’nın Kürecik İlçesi’nde gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 5
kişiden ESP Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Ok ile Parti Meclisi üyesi Soner Çiçek çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine eşzamanlı baskınlar
düzenlendi. Baskının gerekçesi öğrenilemezken, 10 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltındaki öğrencilerden 5'inin isimleri şöyle: "Mehmet Korğut, Dilan Orak, Vedat Koç, Gülistan Azak ve
Ali Tanrıveren." 11 Mayıs 2016’da 10 öğrenciden 7’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
31 Mayıs 2016’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Parti Meclisi üyesi Münevver İltemur hakkında arama
kararı olduğu gerekçesiyle Malatya’nın Akçadağ İlçesi’ne bağlı Kürecik Köyü’nde gözaltına alındı.
1 Kasım 2016’da Malatya ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, ESP yönetici ve üyesi 7
kişi (Ayşe Işık, Serdar Yücekaya, Mehmet Keleş, Hacı Çiçek, Ferhat Çankaya, Bedirhan Dönmez ve
Hatice Zengin) gözaltına alındı. 07 Kasım 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ancak savcılığın yaptığı itiraz
üzerine 7 kişiden 5'i tekrar gözaltına alındı. Malatya 2'nci Sulh Mahkemesi'ne çıkarılan 5 kişi, alınan
ifadelerinin ardından tutuklandı.
23 Aralık 2016’da, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bu sabah yapılan ev baskınlarında Demokratik
Bölgeler Partisi İl Yöneticisi Abdurrahman Başak ve Yaşar Çetintaş ile işyerinde yapılan baskın ile Nazım
Bayram adlı yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 25 Aralık günü Savcılık işlemlerinin ardından
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Yöneticisi Abdurrahman
Başak, esnaf Nazım Bayram ve Yaşar Çetintaş adlı yurttaş sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar
gerekçe gösterilerek “Örgüt propagandası yapmaktan” tutuklandı.
Manisa
17 Ocak 2016’da Manisa’da yapılan operasyonlarda DEM-GENÇ üyesi 7 kişi Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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20 Ocak 2016’da Manisa’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan DEM-GENÇ üyesi 7
kişiden Asime Akyol, M. Emin Polat, Mazlum Silinsin, Abdullah Ataş, Hamza Aslan ve Habib Keleş adlı
6’sı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da Manisa’da gözaltına alınan HDP Yunusemre İlçe Örgütü Eş Başkanı Seracettin Hessas,
“yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da Manisa’da polis ekiplerinin 8 Mart günü gözaltına aldığı Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
Sami Elitaş “yasadışı örgüte maddi kazanç sağladığı” iddiasıyla tutuklandı.
11 Mart 2016’da Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’nde sabah saatlerinde evlere yapılan baskında HDP üyesi 12
kişi gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Mart'tan bu yana gözaltında bulunan HDP yönetici ve
üyeleri bu sabah Manisa Adliyesi'ne çıkarıldı. Lokman Gül, Erol Bitmez, Ekrem Darçın, Ali Kaban,
Fahrettin Kaban, Muharrem Demir, Recep Kerem, Abdurahman Taş, Haşim Kerem, Ömer Bağcı, Serdar
Buldu, Ömer Kurşun, Fırat Savaşçı, M. Ali Akkurt ve Serhat Karagöz'ün Cumhuriyet Savcısı tarafından
ifadeleri alındı. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 15 kişi daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakimlikte ifadeleri alınan M. Ali Akkurt ve Serhat Karagöz serbest bırakılırken, 13 kişi ise tutuklandı.
16 Mart 2016’da, Manisa'da sabah saatlerinde HDP il binası ve çok sayıda eve eş zamanlı baskın yapıldı.
Baskınlarda aralarından HDP Manisa İl eşbaşkanları Sait Taycı ve Hatice Aslan’ında bulunduğu çok
sayıda kişi gözaltına alındı.
17 Mart 2016’da, Manisa’da HDP Şehzadeler İlçe Örgütü Eş Başkanı Sami Bilgir ile HDP Yunus Emre İlçe
Örgütü Eş Başkanı Yıldırım Polat; Salihli İlçesi’nde 8 öğrenci gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da Manisa’daki operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden HDP İl Örgütü eş başkanları
Hatice Aslan ve Sait Taycı’nın da olduğu 10 kişi “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
18 Mart 2016’da, Manisa'nın Salihli ilçesinde de 17 Mart'ta gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından "örgüt propagandası" gerekçesi ile
mahkeme sevk edilen 8 kişiden 7'si serbest bırakılırken, Seher Karaaslan adlı kişi tutuklandı.
20 Mart 2016’da, Manisa'da HDP Manisa il yöneticilerinden Mazhar Çelik, Mehmet Şinasi Zorbay ve
Adnan Mankan, Newroz kutlamasına katılım çağrısı yapan bildirileri dağıttığı esnada gözaltına alındı. 1.
Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan HDP'liler, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla 22 Mart günü tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
21 Mart 2016’da, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Newroz kutlamak için bir araya gelen yurttaşlara yönelik
gelişen polis saldırısı sonrası gözaltına alınan HDP yöneticisi İshak Ebem, Murat Bulut, Kadir Şavur ve
Burhan Çiftçi Turgutlu Adliyesi'ne çıkarıldı. Sorguları yapılan HDP'liler, tutuksuz yargılanmak üzere 22
Mart günü serbest bırakıldı.
26 Mart 2016’da, Manisa'da 23 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP il
yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
29 Mart 2016’da, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Aras
isimli genç polislerce evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. "Örgüte yardım etmek" gerekçesiyle
gözaltına alınan Aras'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
5 Nisan 2016’da, Manisa merkez ve Turgutlu ilçesinde sabah erken saatlerde TEM Şube polisleri
tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında evleri dağıtan polis, M.K., H.A.,
A.B., Ş.Ş., F.Ö., T.T., H.D., S.G., E.D., O.Z. ve F.G.'nin "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı
öğrenildi. Gözaltına alınan 11 kişi, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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8 Nisan 2016’da, Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşüne katıldıkları
için 7 Nisan'da gözaltına alınan 5 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye getirildi.
Savcılıkta alınan ifadelerin ardından KJA aktivistleri Şerife Oral, Kadriye Koç, Özlem Erenuluğ, Nurcan
Güngör, Sultan Yıkılmaz 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından
serbest bırakıldı.
8 Nisan 2016’da, Manisa merkez, Şehzadeler, Yunus Emre ve Turgutlu ilçelerinde 6 Nisan'da yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta
alınan ifadelerin ardından 11 kişiden 6'sı "Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet etmek" ve "Örgüt
propagandası yapmak" suçlaması ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Fadile Göktürk,
Hasret Atala, Mazlum Karan, Hüsnü Demir, Ferdi Özdemir, ve H.A 10 Nisan günü tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
19 Eylül 2016’da Manisa’da da 5 Eylül 2016’dan bu yana gözaltında tutulan HDP üyesi 4 kişiden 3’ü
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
25 Ekim 2016’da, Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerin tutuklu dağıtımcısı Semih Elitaş 8 aydır
hakkında iddianame hazırlanmasını bekliyor. Manisa T Tipi Kapalı Cezaevinde 3 kez işkenceye maruz
bırakılan Elitaş’ın babası Ramazan Elitaş, “Eskiden Guatemala vardı şimdi de Türkiye’deki cezaevleri var”
dedi.
12 Aralık 2016’da Manisa il Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından partilerin evlerine yönelik yapılan
eş zamanlı operasyon kapsamında HDP Manisa İl Başkanı Ahmet Ertaş, HDP Salihli İlçe Başkanı
Abdülkadir Moruk, eski parti yöneticisi Aydın Oruç ile M.B ve A.D isimli partililer gözaltına alındı.
19 Aralık 2016’da, Manisa’da Terörle Mücadele Ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin destek verdiği
operasyonda aralarında HDP Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara ve Sarıgöl ilçe Eşbaşkanlarının
bulunduğu 8 kişi “Örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak” iddiası gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8
kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldükleri öğrenildi.
20 Aralık 2016’da, Manisa'nın Şehzadeler, Alaşehir, Akhisar, Gölmarmara ve Sarıgöl ilçe Eşbaşkanlarının
bulunduğu 8 kişi "Örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı.
Mardin
1 Ocak 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, HPG militanı Lütfiye Bulut için düzenlenen cenaze
töreninde gerçekleşen polis müdahalesi sırasında Ramazan Kaya ve Bedrettin Yiğit isimli yurttaşlar
gözaltına alınarak, Nusaybin Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
6 Ocak 2016’da Mersin’de evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Öğrenci Kolektifleri üyesi Emre
Yılmaz adlı üniversite öğrencisi aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
6 Ocak 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde, polis tarafından işyerleri ve kahvehanelere düzenlenen
baskınlarda Rıdvan Dip, Servet Pilsin, Nametullah Alas ,Metin Caruş, Abidin Dölek, Allatin Taşçı ve Salih
Durgut isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 10 Ocak 2016 tarihinde, Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışma"
iddiasıyla tutuklandı. Salih Durgut isimli yurttaş ise, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
7 Ocak 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, rahatsızlanması üzerine N0usaybin Devlet Hastanesi'ne
giden ve yüzde 65 engelli olduğu öğrenilen Şükran Ergat (21) isimli yurttaş gözaltına alındı.
9 Ocak 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Yasin Demir, Hüseyin Demiral ve Davut
Demir de “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
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10 Ocak 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden Rıdvan
Dip, Servet Pilsin, Nametullah Alas, Metin Caruş, Abidin Dölek ve Allatin Taşçı adlı 6’sı “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Ocak 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında, DİHA muhabiri Murat Verim ile
birlikte 2 kişi gözaltına alındı.
13 Ocak 2016’da, Mardin’in Ömerli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kahraman
Kaya, Abdulvahap Akman, Ramazan Yıldız, Halit Oral ve Hamdullah Kaymaz isimli yurttaşlar gözaltına
alındı.
13 Ocak 2016’da, Mardin'in Derik İlçesinde, Ahmet Kaya Sanat Parkı'nı zırhlı araçlarla kuşatan özel
hareket polisleri, parkta yürüyüş yapan Melihe Kıran, Tuğba Dündar ve Şükran Aksoy isimli kadınları
gözaltına aldı. 17 Ocak günü, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3
kadın, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
13 Ocak 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Mehmet Saday ve Taha Çiçek isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
15 Ocak 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde polis ekipleri HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı İhzan Avlar’ı kent
merkezinde gözaltına aldı.
17 Ocak 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki operasyonda öldürülen Mizgin Karageçili’nin
Şanlıurfa’daki taziye törenine gitmek için toplanan gruba müdahale eden polisin gözaltına aldığı 23 kişinin
götürüldükleri Şehitlik Emin Çavuş Polis Karakolu’nda darp edildikleri, bir kişinin kafasının ise kalasla
kırıldığı öğrenildi.
18 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet Özdemir
ve eşi Ayşe Özdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da Mardin’de görev yaptığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nden “sokağa çıkma yasakları
döneminde çıkan çatışmalarda yaralananları tedavi edeceği/ettiği” iddiasıyla Kızıltepe’ye sürgün edilen
SES üyesi doktor Abdullah Köçeroğlu’nun “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.
19 Ocak 2016’da, Mardin Derik ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Rojin Durmaz ile ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13
yurttaş gözaltına alınarak, Derik Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 23 Ocak
günü, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10’u “Örgüt Üyesi
Olmak” iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle: HDP Derik İlçe Eşbaşkanı Rojîn Durmaz, HDP
ilçe yöneticileri Ersin Bedirhanoğlu, Sudan Erol, Belediye Meclis üyeleri Mahmut Aktaş ve Tahir Adal,
belediye çalışanları Salih Aydın, Vezir Yaşar ile Sabri Kömürcü, Özlem Bahçeci ve M. Ali Bahçeci.
19 Ocak 2016’da, Mardin Nusaybin ilçesinde, SES üyesi doktor Abullah Göçeroğlu, polis tarafından
gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göçeroğlu, "Örgüte üye
olmak" iddiasıyla tutuklandı.
20 Ocak 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Alman basın organı Neues Deutschland Muhabiri Alp
Kayserilioğlu ile Foto Muhabir Sinan Tangay, haber takibinde bulundukları sırada polis tarafından
gözaltına alındı.
2 Şubat 2016’da Cizre’deki ablukanın kaldırılması talebiyle Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Girêmîra
Mahallesi’nde nöbet tutmaya başlayan gruplara müdahale eden polis ekipleri ev baskınları düzenleyerek
147 kişiyi gözaltına aldı.
3 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât timleri 5 kişiyi gözaltına
aldı.
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5 Şubat 2016’da, operasyonlara tepki göstermek için Mardin’in Nusaybin İlçesi’nden Şırnak’ın Cizre
İlçesi’ne doğru yürüyüş başlatan gruba müdahale eden polis ekipleri 51 kişiyi gözaltına aldı.
5 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişiden Selçuk
Doğan ve Gurbet Ektiren “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
8 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’ndeki ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kişiden İhsan Denk,
Hamit Güleç ve Erhan Aktay adlı 3’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Şubat 2016’da Rojava Derneği Genel Merkez yöneticileri Mustafa Ocaklı, Ramazan Karabalı ve Davut
Kesen Mardin’de gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da Diyarbakır’dan Mardin’e giden Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eş Başkanı Nevin Erdemir
ve Özgür Gün Radyosu çalışanı Ahmet Gülmez kent girişinde yapılan kimlik kontrolü sonrasında gözaltına
alındı.
15 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri, Derik Belediye
Meclisi üyesi Mülkiye Ezmez, belediye personeli Abdullah Ecer, İsmail Çelik, Mahsum Temel ve Şakir
Ecer adlı 5 kişiyi gözaltına aldı.
22 Şubat 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde düzenlenen operasyon sonucu Derik Belediyesi Eş Başkanları
Sabahat Çetin Kaya ve Abdulkerim Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özüçalışır, Belediye
Meclisi üyeleri Yaşar Acabey ve Mustafa Kutlar ile belediye personeli Erem Koyuncu gözaltına alındı.
24 Şubat 2016’da, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Diîmê Köyü yakınlarında polis ekiplerinin “dur”
ihtarına uymadığı iddiasıyla 2 kişinin bulunduğu bir araca ateş açması sonucu üzerinden kimlik çıkmayan
bir kadın vurularak öldürüldü. PKK militanı oldukları iddia edilen 2 kişiden gözaltına alınan H.A. ise 27
Şubat 2016’da tutuklandı.
24 Şubat 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde gözaltına alınan Şerzan Falay “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’daki operasyonlarda güvenlik güçleri Mardin’in Derik İlçesi’nde ise Derik Belediye eş
başkanlarının da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Derik Belediyesi eş başkanları
Abdulkerim Erdem ve Sabahat Çetinkaya ile belediye eş başkan yardımcısı ve Cebrail Parıltılı “yasadışı
örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 26 Şubat 2016’da tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Habere takibi için gittikleri Şırnak'ın Cizre ilçesinden Mardin Nusaybin'e gelen Fransız
fotoğrafçı Jan Schmid Whitley, Sendika.org muhabiri Murat Bay ve serbest fotoğrafçı Orhan Tanhan
gözaltına alındı. Özel hareket polisleri 3 gazetecinin oturduğu cafeye girerek 3 gazetecinin kimlik
kontrollerini yaptı. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) ardından gazeteciler gözaltına alınarak Nusaybin
TEM Şubeye götürüldü. "ayakkabıları çamurlu" diye gözaltına alınan 3 gazeteci ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı.
12 Mart 2016’da Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan baskınlarda aralarında DBP ilçe eş
başkanlarının da bulunduğu DBP üyesi 11 kişi gözaltına alındı.
12 Mart 2016’da, Mardin'in Qesra Qelenderan köyünde yaşayan Jiyan Öztürk isimli kadın sabah
saatlerinde ehliyet sınavına girmek için Mardin merkeze geldiği sırada gözaltına alındı. Mardin Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Öztürk'ün gözaltına alınma gerekçesi
öğrenilemedi.
14 Mart 2016’da, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde DBP PM Üyesi Fırat Alökmen "Hakkında tutuklanma kararı
var" gerekçesiyle gözaltına alındı. Fırat Alökmen, 15 Mart günü Nusaybin'de çıkarıldığı mahkemece "adli
kontrol" koşuluyla serbest bırakıldı.
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14 Mart 2016’da, Mardin'in DBP'li Derik Belediyesi'nde çalışan Mazlum Erek, Fırat Çelik ve Cihan Akar, iş
çıkışı polislerce gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen belediye personelleri İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
16 Mart 2016’da Mardin’deki operasyonlarda gözaltına alınan DBP Merkez İlçe Örgütü Eş Başkanı
Mehmet Şirin Gültekin ve DBP Kızıltepe İlçe Örgütü Eş Başkanı Hakkı Akansel’in de bulunduğu 11 kişi
“devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Mart 2016’da, Mardin'in Dargeçit ilçesinde önceki gün yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alınan DBP
Dargeçit ilçe Eşbaşkanı Abdurrahman Arslan, Hazni Arslan, Rıdvan Gündüz, Ömer Gezer ve Mesut
Ağırman, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" maddesi olan 302'den tutuklandı.
20 Mart 2016’da, Mardin Derik’te 19 Mart günü sabah yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Ahmet
Yapıci isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi.
23 Mart 2016’da, Sur'da yaşamını yitiren Dilber Bozkurt'un Mardin Dargeçit (Kerboran) ilçesinde
düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polisler, Rıdvan Yakut adlı yurttaşı gözaltına aldığı öğrenildi.
Polisler, sosyal medya paylaşımları nedeniyle de akşam saatlerinde Nasrettin Oral isimli öğretmen ile
Sümeyye Akar adlı kişileri gözaltına aldı. Oral ve Akar, sosyal medyadaki paylaşımlarında "örgüt
propagandası" yaptıkları iddiasıyla 24 Mart günü tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
23 Mart 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde sabah saatlerinde askerler tarafından Kızıle ve Remok
mahallelerine eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından Mehmet Özkızıl
ve oğlu Murat Özkızıl, Mehmet Temel, Mehmet Dağlı ve Şerif Yıldırım adlı yurttaşlar gözaltına alındı.
Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken, 5 kişi Derik Üçyol Jandarma Karakolu'na götürüldü.
23 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin'de Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Mardin Arena Gazetesi Nusaybin
muhabiri Ahmet Akkuş gözaltına alındı. Mitanni Kültür Merkezi yakınlarında özel harekat polisleri
tarafından gözaltına alınan Akkuş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akkuş 24 Mart günü serbest
bırakıldı.
25 Mart 2016’da, Mardin merkez Artuklu ilçesinde eski Derik Belediye Başkanvekili Doğan Özbahçeci,
Derik Belediye çalışanı Alaattin Ecer, Seydoş Özbahçeci ve Abdullah Ataklı adlı yurttaşlar TEM
Şubesi'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 4 yurttaş ,
tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece, 4 yurttaş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklanarak, Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderdi.
25 Mart 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde dün akşam saatlerinde gözaltına alınan İbrahim Poyraz,
emniyetteki işlemlerin ardından İlçe Adliyesi'ne getirildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle Derik
Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Poyraz, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
26 Mart 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde askerler tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
Murat Özkızıl, Mehmet Temel, Mehmet Dağlı, Mülkiye Şimşek ve Şerif Yıldırım "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
29 Mart 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde dün akşam saatlerinde gözaltına alınan
öğretmen Asiye Bulut, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan Halil Köse ve Maliye Müdürlüğü'nde memur
olan Ejder Gürbüz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden
Ejder Gürbüz "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılırken, Bulut ve Köse ise sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.
31 Mart 2016’da, Mardin'in Midyat ilçesi üzerinden Dargeçit'e dün sabah saatlerinde araçla giden Kızıltepe
Belediye Eşbaşkanı Leyla Salman, Dargeçit Belediye Meclis üyesi Yüksel Oğuz ve aracın şoförü Lokman
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Aydemir Midyat Adliyesi'ne sevk edildi. Selman, Oğuz ve Aydemir savcılık ifadelerinin ardından "suçluyu
kayırma" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan
Selman, Oğuz ve Aydemir, "suçluyu kayırma" gerekçesiyle tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. Aynı araçta bulunan Dargeçit Belediye Eşbaşkanı Zeynep Sipçik de dün akşam çıkarıldığı
mahkemece, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmıştı.
31 Mart 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde sabah erken saatlerinde yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan Kasım Demir, Davut Keleş ve Nesim Keleş emniyetteki işlemlerin ardından
savcılığa sevk edildi. Savcılık, ifadesi alınan 3 kişiyi tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderdi. 3 kişi,
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde gözaltına alınan sağlık çalışanı Ercan Üzün ve
öğretmen Fatma Akkaya, ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye
sevk edilen kamu emekçileri Üzün ve Akkaya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.
7 Nisan 2016’da, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve
aralarında Kızıltepe Belediye meclis üyesi Havas Güngör ile ailesinin de bulunduğu 7 kişi, emniyetteki
işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından 7 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi
mahkemeye gönderildi. Mahkemedeki ifadelerin ardından Güngör'ünde içerisinde bulunduğu 3 kişi, "örgüt
üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.
8 Nisan 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesine bağlı Kılavuz (Xelila) Mahallesi'nde bulunan bir
eve polis ve özel harekat timleri tarafından bu sabah saatlerinde yapılan baskında Rabia Gevcan (19) adlı
bir genç, gözaltına alındı. İhbar üzerine gözaltına alındığı öğrenilen Gevcan, Kılavuz Jandarma Karakol
Komutanlığı'na götürülerek, hakkında tahkikat yapıldı. Hakkında herhangi bir arama kaydı bulunamayan
Gevcan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
8 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Ömerli ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına, savcılık talimatı ile özel
harekatçı polisler tarafından, ihbar olduğu gerekçesiyle baskın düzenlendi. Yaklaşık bir saat süren
aramada bir şey bulunmazken, DBP ilçe eşbaşkanları Mahmut Özdemir ve Esma Yılmaz ile HDP İlçe
Eşbaşkanı Elmas Demircan gözaltına alındı. 11 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi “Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
12 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, özel
harekat timleri tarafından düzenlenen ev baskınında DİHA Muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül,
gözaltına alındı. 14 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen gazetecilerden Oktay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı, "örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla ifadesi alınan Akgül ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
12 Nisan 2016’da, Mardin'de, sabah saatlerinde Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ifadesi olduğu
gerekçesiyle çağırdığı HDP Mardin İl Eşbaşkanı Aysel Erol, çıkarıldığı mahkemece, "Örgüt örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
13 Nisan 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmenlerden
Mahsum Akkaya ile Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda görev yapan Özge Adanur polisler tarafından
gözaltına alındı. Sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Akkaya ve Adanur İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
13 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, üniversite öğrencisi iken hakkında açılan soruşturma
nedeniyle Şahin Eye isimli genç gözaltına alındı. 15 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eye, 'örgüt üyesi olma' iddiasıyla tutuklandı.
17 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, askerler tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında, 4
yurttaş (Serdar Karadağ, Nuri Demirtaş, Egît Çelebi ve Fırat Gül) gözaltına alındı. 4 kişi, İlçe Jandarma
Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.
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23 Nisan 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde gözaltına alınan Ali Kaya “facebook mesajlarıyla
cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
23 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Özgürlük Parkı'nda oturan gençlere, polisler
tarafından GBT kontrolü yapıldı. GBT sorgusunun ardından İbrahim Ötker isimli genç, polisler tarafından
gözaltına alındı.
24 Nisan 2016’da Mardin Dargeçit’te gözaltına alınan Fırat Ataç “facebook mesajlarıyla cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
25 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, BDP eski İlçe Başkanı Hasan Bozkurt, polis
tarafından gözaltına alındı. 27 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
Bozkurt, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
27 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5
yurttaş (Asya Gezer, Hamza Dikmen, Cumhur Altaş, Murat Koçak ve soyismi öğrenilemeyen Osman isimli
bir yurttaş) gözaltına alındı.
28 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, Turgut Oğuz ve Selahattin Ergül isimli yurttaşlar,
polis tarafından gözaltına alındı. 30 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Oğuz ve Ergül, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
29 Nisan 2016’da Mardin’in Kızıltepe ve Dargeçit ilçelerinde yapılan baskınla gözaltına alınan 5 kişiden
DBP İl Örgütü Eş Başkanı Ömer Öcalan’ın da olduğu 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle
tutuklandı.
30 Nisan 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında,
bulundukları evden polisi arayarak ilçeden çıkmak istediklerini belirten Celal ve Abdulselam Oğuz isimli
baba ve oğul, eve gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Abdulselam Oğuz hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanırken, baba Celal
Oğuz ise serbest bırakıldı.
2 Mayıs 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde de Mahmut Acar “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.
4 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Artuklu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Artuklu
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Doğan, gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
4 Mayıs 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde belediye binasına baskın düzenleyen polis ekipleri Müslime
Bahçeci adlı çalışanı gözaltına aldı.
5 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DİHA
muhabiri Abdulkadir Turay, Savur Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Osman Ok ile DBP üyeleri Mehmet Sait
Tuncer, Şakir Turan ve Yusuf Arat gözaltına alındı. 08 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma
Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen DİHA Muhabiri Turay ve
diğer 4 kişi "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı.
5 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında HDP Derik
İlçe Eşbaşkan Yardımcısı Sudan Erol ve Suriye nüfusuna kayıtlı Şêrvan Hussen isimli bir yurttaş gözaltına
alındı.
10 Mayıs 2016’da, Mardin’in Dêrik ilçesinin Kızılê Mahallasi’nde yapılan ev baskınında Mehmet Emin
Kayan adlı yurttaş, gözaltına alındı.
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11 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi Girmeli köyünde, düzenlenen ev baskınlarında
Belediyesi Meclis üyesi Abdulkerim Aslan, Mittani Kültür Merkezi çalışanı Diljin Dinç, Selman Dinç, Rıdvan
Aslan ve Mahsun Alkış isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Rezan Başak isimli yurttaş ise Mardin'de gözaltına
alındı. 13 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6
kişi "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde gözaltında tutulan Diljin Dinç, Selman Dinç, Rıdvan Aslan,
Abdulkerim Aslan, Rezan Başak ve Mahsun Alkış adlı 6 kişi “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.
14 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Hakkı Seyhan, Mehmet Cebe ve Abdullah Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 16 Mayıs
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi “Örgüt üyesi
olmak” ve “Örgüte yardım ve yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
17 Mayıs 2016’da Batman’da gözaltına alınarak sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin’e getirilen
Mehmet Selim Akman çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyeliğiyle” suçlanarak tutuklandı.
18 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde, İbrahim Ötker isimli bir genç, polis tarafından
gözaltına alındı. 19 Mayıs 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Karakolu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Ötker, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
23 Mayıs 2016’da “Darbeye karşı demokratik halk buluşması” sloganıyla Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde
yapılmak istenen mitinge gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri en az 30 kişiyi gözaltına aldı.
Müdahale nedeniyle en az 10 kişi de yaralandı.
30 Mayıs ve 31 Mayıs 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarla Mardin’in Derik İlçesi’nde
Abdulbaki Kayan gözaltına alındı.
31 Mayıs 2016’da YPS’nin Nusaybin’den çekildiğini açıklamasının ardından Yenişehir Mahallesi’nden
tahliye edilen ve gözaltına alınan 76 kişinin gözaltında işkence gördükleri öğrenildi. Savcılıkta verdikleri
ifadelerinde “kameraların önünde bize yiyecek verdiler, zorla konuşturdular. Kayıt bittikten sonra
yiyecekleri topladılar. Başımıza çuval geçirip işkence ettiler. Saçımızı kökünden çektiler, parmaklarımızı
kırdılar. Aleyhimize delil toplamak için hukuk dışı uygulamalarda bulunarak, zorla konuşturmaya çalıştılar”
dedikleri ve suç duyurusunda bulundukları bildirildi.
31 Mayıs 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde YPS’nin çatışma alanlarından çekildiğini duyurmasının
ardından Yenişehir Mahallesi’nde gözaltına alınan 42 kişinin tamamı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve
“devletin birliği ile ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalıştıkları” gerekçeleriyle tutuklandı. Mardin E Tipi
Cezaevi’ne gönderilen 42 kişinin adları şöyle: “Fatma Aslan, Nurcan Aslan, Simanur Pamuk, Dilan Aslan,
Çeçan Kilkaya, Baran Eman, Ercan Dolaşır, Deniz Kılıç, Heja Alğan, Şükrü Eybek, Barış Mutlu, Emre
Topçuoğlu, Nurşan Demir, Yasemin Elkol, Medya Çınar, Azize Yıldırım, Bevar Başar, Hamit Acu, Tufan
İlbaş, Dilber Tanrıkulu, Ramazan Eroğlu, Şeyhmus Koç, Mehmet Ziriğ, Abdulkadir Baybars, Recep Yel,
Sadık Tan, Bayram Sevgim, Zübeyir Taylan, Mehmet Faruk Engin, Osman Bozkurt, Ömer Karataş, Fırat
Dari, Mahsun Çay, Enes Taşkın, Mazlum Yaşa, İbrahim Halil Ildız, Rojhat Aydın, Mehmet Tahir, Özgür
Sevim, Hicran Berna Ayverdi, Nubahar Özdemir, Akar İkbal.” Sorguları 1 Haziran 2016’da tamamlanan
Fırat Çiftçi, İbrahim Halil Karataş, Resul Ergün, Osman Uçar, Melis Teksan, Oktay Gül, Akar İkbal, Erkan
Benli, Onur Yılmaz, Nurullah Akyüz adlı 10 kişi de aynı suçlamalarla tutuklandı. İlçede aynı gerekçeyle 28
Mayıs 2016’da da 25 kişi tutuklanmıştı.
31 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ile Derik ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Abdulbaki
Kayan adlı yurttaş gözaltına alındı.
8 Haziran 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Fırat Aydın, M. Emin Demiral ve Nurullah
Seyhan adlı 3 kişi internet mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
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9 Haziran 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Dikran Kılıç ve Hasan Boz sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: DBP Savur ilçe yöneticileri Hamdullah Öz ile Naci
Aslan, DBP çalışanları Mevlüde Ökmen, Davut Tekin, Yalçın Bulgan, Yılmaz Saydut, Hamdullah Doğan ve
Kasım Doğan.
16 Haziran 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Zeynelabidin ve Kışla mahallelerindeki evlerine,
'operasyonlar bitti' yönünde yapılan açıklamalara 95 gündür giremeyen 7 kadın, ne durumda olduklarını
merak ettiklerini evlerini görmek için gizlice mahalleye girince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar,
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alına kadınlara, 160'şar TL para cezasına kesilerek
serbest bırakıldı.
19 Haziran 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde dün gözaltına alınan Şırnak Cûdi Kültür Merkezi çalışanı
Emine Erkan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tutuklanma gerekçesi öğrenilemeyen Erkan, daha önce de Batman’da gözaltına alınmıştı.
24 Haziran 2016’da, Mardin ‘in Derik ilçesinde 3 gün önce yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan
16 kişiden 10'u, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemleri ardından, savcılığa çıkartıldı.
Savcılık tarafından ifadelerine başvurulan 10 kişiden, Gurbet Çiçek, Mahsun Şen, Sinan Karabürük, Ecevit
Gökalp, Mahmut İnan ve Mehmet Ali İzci, "Örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanma talebiyle Derik Sulh
Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gurbet Çiçek, Mahsun Şen, Sinan Karabürük,
Ecevit Gökalp, Mahmut İnan ve Mehmet Ali İzci, "Örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Mardin E
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
28 Haziran 2016’da, Mardin ‘in Derik ilçesinde 25 Haziran'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 11
kişiden 5'i İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık tarafından
'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla ifadeleri alınan Nurullah Eliş, Cafer Erikli, Murat Aksin, Mehmet Salih Eliş
ve Ömer Ersu, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi, 'örgüt üyesi'
oldukları tutuklandı. Tutuklananlar Mêrdîn E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Düzenlenen ev baskınları sonucu
gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı sabah saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece yine 'örgüt üyesi' oldukları
iddiasıyla tutuklanmıştı.
28 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, SGDF üyeleri tarafından 21 Kasım 2004 tarihinde
ilçede babası ile birlikte güvenlik güçleri tarafından infaz edilen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz için basın
açıklaması yapıldı. Kaymaz’ın kardeşi Ali ve annesi Makbule Kaymaz’ın da katıldığı açıklamaya polis
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Ali ve annesi Makbule Kaymaz, SGDF üyeleri Beren Atıcı, Ümit
Tekin, Beritan Yeşilbaş ve Sait Sırdaş, darp edilerek gözaltına alındı.
30 Haziran 2016’da, Mardin’in Derik ilçesi Salikan Mahallesi'nde 29 Haziran günü aşkşam saatlerinde
jandarma tarafından ev baskını düzenlendi. Baskında Rıdvan Ata isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen Ata, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
30 Haziran 2016’da, Mardin’in Derik İlçesinde HDP İlçe Yöneticisi Lokman Kömürcü, "İfaden var"
denilerek çağrıldığı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda gözaltına alındı.
2 Temmuz 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde, kontrol noktasından gözaltına alınan Murat Aşkan isimli
genç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından
“Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Aşkan, tutuklanarak Midyat M Tipi
Cezaevi’ne gönderildi.
5 Temmuz 2016’da, Antep’te yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Ömer Aydın adlı yurttaş, emniyetteki
işlemleri ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen ve Mardin
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Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Aydın ile görüşmek isteyen avukatına, "Kendisi avukat istemiyor. Görüşme
yapamazsınız" cevabı verildi. Aydın Ailesi ise, oğullarının durumundan endişe duyduklarını dile getirdi.
5 Temmuz 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde ağabeyinin evine gitmek için sokağa çıkan Nalin Aslan
isimli yurttaş, özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı. Bayramlaşmaların sürdüğü ilçede, öğle
saatlerinde İdris Sincar isimli bir yurttaş daha gözaltına alındı. 06 Temmuz 2016’da ise, Abdulbaki
Alpaslan isimli yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı.
6 Temmuz 2016’da, Yoğun arama noktalarının kurulduğu Mardin’in Nusaybin ilçesinde bayram ziyaretinde
bulunmak amacıyla sokağa çıktığı sırada hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle dün öğle saatlerinde İdris
Sincar, bugün ise aynı gerekçeyle Abdulbaki Alpaslan gözaltına alındı. Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen ve adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 Temmuz 2016’da, Mardin’den Cizre’ye giden DİHA muhabiri Özgür Paksoy, Hezex (İdil) ilçesi girişinde
kurulan polis kontrol noktasında durduruldu. GBT sorgusu yapılan Paksoy, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"
iddiasıyla gözaltına alındı.
7 Temmuz 2016’da, 116 gündür abluka altında olan Nusaybin'deki evine gitmek için haftalardır diğer ilçe
sakinleriyle birlikte ilçenin girişinde bekleyen Emin Alkan isimli yurttaş, gözaltına alındı.
7 Temmuz 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde, akşam saatlerinde Ahmet Özen isimli yurttaş ile isimleri
öğrenilemeyen 4 yurttaş gözaltına alındı. 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
10 Temmuz 2016’da, Mardin’in Artuklu ilçesi Cevizli köyünde bulunan jandarma karakoluna yönelik 9
Temmuz günü gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla Merdin Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Hüseyin Falay, Büyükşehir Halk Sağlığı Müdürü Cengiz Öztürk, Mazıdağı
Belediyesi’nde çalışan Abdullah Doğan, Bahri Temel, Erdal Kaya ile Hemo Korur, Mustafa Korul, Davut
Vural, Ramazan Vural, Sadettin Vural ve Selahattin Vural’ın evlerine yapılan baskınla gözaltına alındığı
öğrenildi.
12 Temmuz 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde abluka nedeniyle aylardır ilçe dışında olan ve
operasyonların bitmesiyle ilçeye dönmek isteyen Eğitim Sen üyesi Neriman Aksel, hakkında arama olduğu
iddiasıyla kent girişindeki kontrol noktasında gözaltına alındı.
12 Temmuz 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde Kale Mahallesine akşam saatlerinde polisler tarafından
yapılan ev baskınında Ömer Erol İsminde bir genç gözaltına alındı. Ömer Erol 15 Temmuz günü “örgüt
üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı.
13 Temmuz 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde önceki gün gözaltına alınan Evin Duman adlı yurttaş,
emniyette işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen Duman, emniyet tarafından oluşturulan listede ismi yer aldığı gerekçesiyle
tutuklanarak, Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
14 Temmuz 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Berçem Mahallesi'nde 10 Temmuz'da yaşanan çatışma
ardından Gundikê Qoriyê köyünde yapılan ev baskınları sonucunda gözaltına alınan Melike Bozdemir
(17), Hasan ve Hüseyin Bozdemir kardeşler ile birlikte Rıdvan Bozdemir, 4 gün tutuldukları Mardin
Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. İfadeleri savcılıkta alınan 4 kişi, tutuklanma talebiyle
mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan Hasan ve Hüseyin Bozdemir kardeşler ile Rıdvan
Bozdemir, "örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken,
Melike Bozdemir ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
14 Temmuz 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde, Sultan Ağırman ve Adnan Ağırman çifti, sabah
saatlerinde kente giriş yaptıkları arasında ilçe girişinde bulunan polis arama noktasında "Hakkınızda
arama kararı var" denilerek gözaltına alındı.
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15 Temmuz 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde Eğitim-Sen üyesi öğretmen Abdullah
Gökçe ve 16 yaşındaki Doğukan Oğur gözaltına alındı. Gökçe'nin Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ndeki
ifadesi devam ederken, Oğur savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Jandarma ve
polisin elinde bulunan bir isim listesi doğrultusunda gözaltına alınan Oğur, mahkemece tutuklanarak
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
17 Temmuz 2016’da, Nusaybin YPS Genel Koordinasyonu'nun " Nusaybin'den güçlerimizi çektik"
açıklaması ardından tahliye edildikleri sırada gözaltına alınarak tutuklanan 82 kişinin yanı sıra, Nisêbîn'e
dönmek isteyen yurttaşlardan gözaltına alınan 100'ü aşkın kişiden en az 52'si tutuklandı.
20 Temmuz 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin girişindeki kontrol noktasında gözaltında alınan Ş.S.
(15) sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
20 Temmuz 2016’da Mardin ili Derik ilçesinde, Murat Sürer isimli yurttaş polis tarafından gözaltına alındı.
21 Temmuz 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sürer,
Facebook'ta yaptığı paylaşımlar gerçekçe gösterilerek tutuklandı.
21 Temmuz 2016’da, Mardin, Nusaybin’de haber takibi yapan Jın Haber Ajansı (JINHA) Muhabiri Zehra
Doğan ve HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan’ın danışmanı Mazlum Kavak, Yenişehir ilçesinde oturdukları
bir kafede gözaltına alındı. Zehra Doğan 23 Temmuz’da çıkarıldığı mahkemece "örgüt propagandası"
iddiasıyla tutuklandı
26 Temmuz 2016’da, Mardin de DİHA haber ajansı muhabirlerinden olan Selami Aslan ve Mehmet Sıddık
Damar ile JİNHA muhabirleri Esra Aydın ve Ceylan Eraslan Mardin'in Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde
haber takibi yaptıkları esnada gözaltına alındı. Çarşı merkezinde haber takibi yaptıkları esnada kimlik
kontrolünden geçirilen gazeteciler burada serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra tekrar durduruldular.
İkinci kez aynı polisler tarafından durdurulan gazeteciler, "Gözaltında mıyız?" sorusu üzerine polis,
"Bilmiyoruz" diyerek ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
26 Temmuz 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesinde girişinde bulunan polis kontrol noktasında, HDP İlçe
Eşbaşkanı Ferhat Kut gözaltına alındı. "Hakkında ifade var" denilerek gözaltına alınan Kut, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
27 Temmuz 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde Hamdullah Geçgel isimli yurttaş, Gündoğdu
Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı olan Geçgel, Derik Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü. Geçgel'in gözaltı gerekçesi ile ilgili bilgi edinilemedi.
29 Temmuz 2016’da, Mardin Dargeçit ilçesinde polisler tarafından gözaltına alınan Recep Ber isimli genç
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından sosyal medya
paylaşımlarından dolayı ifadesi alınan Ber, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ber, "örgüt
propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
31 Temmuz 2016’da, Mardin Nusaybin ilçesinde Nushaber muhabiri Zeki Karakuş, ilçeye girişinde
bulunan polis kontrol noktasında gözaltına alındı.
1 Ağustos 2016’da, Rojava'nın Qamişlo kentinden dün akşam Mardin Nusaybin ilçesine geçmek isteyen
Urfa Viranşehir nüfusuna kayıtlı Nurullah Ekici (20) ile Van'ın Erciş ilçesi nüfuslu kayıtlı olduğu öğrenilen
Uğur isimli gençler, açılan ataş sonucu vurularak yaralandı. Yaralı olarak yakalanan gençlerden
ayağından ve karnından birer kurşunla yaralanan Uğur adlı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı.Nurullah Ekici (20) isimli genç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi'ne konuldu. Ekici'nin tutuklanma gerekçesi öğrenilemedi.
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2 Ağustos 2016’da DBP Mardin İl Örgütü Eş Başkan Yardımcısı Tarık Kaya, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde
polisler tarafından gözaltına alındı. 3 Ağustos günü mahkemeye çıkarılan Tarık Kaya “yasadışı örgüt üyesi
olmakla” suçlanarak tutuklandı.
3 Ağustos 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, DBP İl Eşbaşkan Yardımcısı Tarık Kaya, Kızıltepe
Belediyesi önünde aracında bulunduğu sırada polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, "örgüt üyesi" iddiasıyla
tutuklandı.
6 Ağustos 2016’da, Bir hafta önce Mardin’in Nusaybin ilçesi Pınarbaşı mezrasında gözaltına alınan HDP
eski ilçe yöneticisi Metin İnci ve Emrah Adsız hiçbir gerekçe sunulmadan ilçe emniyet müdürlüğünde
tutuluyor. Dosyada "Gizlilik" kararı olduğu gerekçesiyle suçlamalar hakkında bilgi edinilmeyen İnci ve
Adsız'ın aileleriyle de görüştürülmediği öğrenildi.
10 Ağustos 2016’da Mardin ili Artuklu ilçesinde, DBP PM Üyesi Mahir Doğu Tekin, polis tarafından
gözaltına alındı. 12 Ağustos 2016’da ise, KJA Yöneticisi Gülistan İnan, sivil polisler tarafından gözaltına
alındı. Bir eve düzenlenen baskında ise Rozerin Kalkan (19) isimli yurttaş gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da, Mardin'in Derik İlçesi merkeze bağlı Tilbêsim ve Xab Mahallelerinde sabahın erken
saatlerinde evlere baskın düzenleye polisler evlerdeki eşyaları dağıtarak arama yaptı. Yapılan ev
baskınlarında; Mehmet Ali Bahçeci, Hatap Kaya, Şehmuz Akan, İsmail Ataklı, Eşede Ataklı ve Ferda
Düzgün isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Alınan kişilerin gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi elde
edilemezken, alınan yurttaşların Tepedağ Jandarma Taburuna götürüldüğü belirtildi.
11 Ağustos 2016’da, Mardin Merkez Artuklu İlçesi'nde KJA Yöneticisi Gülistan İnan, sivil polisler
tarafından gözaltına alındı.
11 Ağustos 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, polis tarafından düzenlenen baskında Serhat Özel isimli
yurttaş gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da, Mardin Midyad'ta bir bacağı bulunmayan KESK Midyad İlçe Yöneticisi Mehmet Nur
Budak'ın 5 gündür gözaltında olduğunu belirten KESK Mêrdîn Dönem Sözcüsü Hamdullah Yıldırım,
arkadaşlarının sağlığından endişe ettiklerini söyledi. Mardin Midyat ilçesinde 5 gün önce gözaltına alınan
KESK Midyad ilçe yöneticilerine ilişkin KESK Mardin Dönem Sözcüsü Hamdullah Yıldırım, yazılı açıklama
yaptı. Midyad'taki üyelerine yönelik gözaltı, sürgün ve ceza furyasının sürdüğünü belirten Yıldırım, daha
öncede 7 üyelerinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı hapis cezalarına çarptırıldığını aktardı.
24 Ağustos 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Yenişehir Mahallesi Muhtarı Şakir Acar gizli tanık
ifadeleri sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla, Kızıltepe İlçesi’nde de Eğitim-Sen Şube
Örgütlenme Sorumlusu Erdal Çam “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
31 Ağustos 2016’da Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde ev baskınları sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
23 Eylül 2016’da Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri, HDP İlçe Örgütü Eş
Başkanı Mahir Kapan’ı gözaltına aldı.
28 Eylül 2016’da, Mardin’in Artuklu ilçesinde Şırnak nüfusuna kayıtlı Abdullah İnal isimli genç, gözaltına
alındı. İşyerine yapılan baskınla gözaltına alınan gencin ardından kaldığı eve baskın düzenlendi. Evde
yapılan uzun aramanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İnal'ın gözaltı gerekçesi hakkında bilgi
edinilemedi.
29 Eylül 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ve Dêrik ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan Tilbisim
(Tepebağ) köyü yakınlarında önceki gün asker ve korucuları taşıyan bir aracın geçişi sırasında yaşanan
patlama sonrası köye düzenlenen baskında henüz 1 yaşındaki bebeği bulunan bir anne ile birlikte 9 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan İzzettin Çelik, Nurettin Çelik, Kemal Çelik, Bedirhan Kömürcü, Sait
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Kömürcü, Murat Kömürcü, Vecdin Karataş, Eyüp Karataş ile Feride Kömürcü ve 1 yaşındaki bebeği Diyar,
Tepebağ Jandarma Taburu'na götürüldü.
5 Ekim 2016’da, Mardin’in Artuklu ilçesinde Şırnak nüfusuna kayıtlı Abdullah İnal 28 Eylül günü gözaltına
alınmıştı. Bir gün arayla iki kez evi basılan İnal, bugün Mardin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından
tutuklanma istemiyle Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İnal, sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan, İnal ile birlikte gözaltına alınan Yekta Bertan isimli genç de, önceki
hafta "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
15 Ekim 2016’da, Mardin’in Dêrik ilçesine bağlı Qubilmê ve Şikestin köylerine sabah saatlerinde yapılan
ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı. Qubilmê köyünde yapılan ev baskınlarında DBP eski
yöneticilerinden Muhsin Yılmaz, Dêrik Belediye Meclis Üyesi Tahsin Erkan gözaltına alındı. Yılmaz, Derik
Emniyet Müdürlüğü'ne Erkan ise, Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şikestun köyünde ise; Dursun
ailesinden Abdurrahman, Semiha ve çocukları Ferhat, Welat ile Demhat Dursun gözaltına alındı. Aynı
aileden gözaltına alınan 5 kişinin nereye götürüldüğü öğrenilmedi.
21 Ekim 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Misqeynter Mahallesi'nde özel harekat timleri tarafından
sabah saatlerinde eş zamanlı ev baskınları yapıldı. Ev baskınlarında A.K, M.K, S.G ile İ. H.G isimli
yurttaşlar gözaltına alındı.
27 Ekim 2016’da, Mardin’in Derik ilçesinde Tepebağı, Dağ, Küçükpınar ve Zeytinpınar mahallelerine
yapılan baskınlarda aralarında Dêrîk Belediyesi çalışanları Salih Aydın ile Cihan Akar, Belediye Meclis
Üyesi Hasan Adar, DBP ilçe yöneticisi Cebrail Parıltı ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi daha gözaltına
alındı.
27 Ekim 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Azadiya Welat ve Özgürlükçü Demokrasi Gazeteleri
dağıtımcıları Ayşe Doğru, Erdem Kaymaz ve Ahmet Abdurrahman, çarşı merkezinde polis tarafından
gözaltına alındı.
30 Ekim 2016’da, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlere düzenlenen baskında Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) yöneticisi Metin Arslan, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan evine yapılan baskın sonucu gözaltına
alındı.
15 Kasım 2016’da, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün
öldürüldüğü saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bombanın kaymakamlığa kargoyla getirildiğini belirten Vali
Yaman, "Şu ana kadar 20'si kamu görevlisi 71 kişi gözaltına alındı. Bomba belediye personelince
patlatıldı. Saldırıdan önce toplantı yapmışlar" dedi.
18 Kasım 2016’da, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyum sonrası Kültür Daire Başkanı Mehmet
Arif Dağ ve basın birimi çalışanları Meltem Aslan, Haşim Abak ile Yusuf Erdem gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
19 Kasım 2016’da, Mardin merkez, Derik, Mazıdağı, Nusaybin, Savur, Dargeçit, Ömerli ve Kızıltepe
ilçelerinde 1 Kasım’da gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) 31 yöneticisinden 20'si
tutuklandı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde 18 gün tutulduktan sonra adliyeye çıkartılan siyasetçilerden
11’i, savcılık ifadelerinden sonra adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilirken, 20’si ise tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mardin Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan DBP İl Eş
Başkanı Ahmet Eken, DBP Kızıltepe İlçe Eş Başkanı Ali Dinler, Nusaybin Belediyesi Meclis üyeleri Selime
Aslan, Şeyba Şık, DBP Nusaybin ilçe eş başkanları Ziynet Algan, Celal Ata, İlçe Yöneticisi Necat
Kozluk'un da aralarında bulunduğu 20 siyasetçi, “örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuklandı. 11 siyasetçi ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siyasetçiler Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
19 Kasım 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ahmet Dinç,
Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Hayrettin Çakır, Hayrettin Saltıkalp ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi,
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evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. 4 kişinin Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü
öğrenildi.
20 Kasım 2016’da, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve yerine kayyum atanan
Ahmet Türk gözaltına alındı. Artuklu ilçe Belediye eş başkaları Leyla Sevinç ve Emin Irmak'ın da gözaltına
alındığı öğrenildi. Yine Kızıltepe eski Belediye Başkanı Ferhan Türk ve eski BDP Kızıltepe ilçe Başkanı
Fettah Tekin gözaltına alındı. Ahmet Türk, Ferhan Türk ve Fettah Tekin tutuklandı. İçişleri Bakanlığının
kararı ile görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş.aşkanı Ahmet Türk,
"örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle 24 Kasım günü tutuklandı.
23 Kasım 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Kızıltepe Belediyesine polis tarafından baskın düzenlendi.
Baskında, binada arama yapıldı. Baskın sırasında Yazı İşleri Müdürü Mehmet Nuri Alparslan, İşleri
Müdürü Halit Karaboğa, Sosyal İşleri Müdürü Salih Kuday ve Temizlik İşleri Müdürü Abdurrahman Arslan
gözaltına alındı.
29 Kasım 2016’da, Mardin’de muhabirlik yapan gazeteci Fethi Balaman Kızıltepe girişinde gözaltına
alındı. Saat 14.00 sularında Kızıltepe’ye haber yapmaya giden Balaman’ın, ilçe girişinde gözaltına
alınarak Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.
2 Aralık 2016’da, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da gözaltına alınan belediye eşbaşkanları İsmail
Asi, Leyla Salman ile Kültür Dairesi Müdürü Salih Kuday, MEYA DER yöneticileri Mehmet Gökdemir, Halil
Tolguç bugün çıkarıldıkları mahkemede "Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle tutuklandı.3 kişi ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.
8 Aralık 2016’da Mardin'de gözaltına alındıktan 17 gün sonra mahkemeye çıkartılan 4 avukat tutuklandı.
OHAL ile kapatılan derneklerden olan İHD Mardin Şube Eşbaşkanı Av. Seher Acar, dernek üyeleri Av.
Mahmut Bingöl, Av. Feyzi Atsız ve Av. Ziya Baği dün çıkarıldıkları Mardin Adliyesi’ne savcılık ifadeleri
gece geç saatlere kadar sürdü. Avukatlar, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Mardin Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartılan avukatlar, buradaki ifadelerinin ardından aynı
gerekçeyle tutuklandı
12 Aralık 2016’da Mardin'de 21 Kasım günü gözaltına alınan Artuklu Belediye Eşbaşkanı Emin Irmak,
Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baran İlhan, belediye meclis üyesi Mehmet Ali Amak,
belediye çalışanları Şeyhmus Şimdi, Sultan Bingöl, Artuklu Belediye Başkan yardımcıları İsmet Birtek ile
Mehmet Yıldırım'ında aralarında bulunduğu ve adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17 si “örgüt üyesi olma”
iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan siyasetçilerin isimleri şöyle: Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Baran İlhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Halil Bahadur ve Doğan
Angay, Artuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, DBP Artuklu eski ilçe başkanı Mehmet Şirin
Gültekin, belediye meclis üyesi Mehmet Ali Amak, belediye zabıtası İbrahim Aydın, Nusaybin Belediye
Meclis üyesi Neyaz Yıldız, Artuklu Belediye Meclis üyeleri Fazile Yıldırım, İshak Saruhan, MEYADER eski
Mardin İl Başkanı Feyat İldeniz, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Enver Ete, Mardin
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şube Müdürü Abdülmelik Selçuk, Mardin Büyükşehir
Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yunus Öztürk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri
Daire Başkanı Seyfettin Yavuz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Şube Müdürü
Mehmet Ali Dal, Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanı şantiye şefi Şehmuz Şimdi.
14 Aralık 2016’da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan
ve 20 gün sonra tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Artuklu Belediye
Eşbaşkanı Emin Irmak, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Dün sabah saatlerinde adliyeye
çıkarılan Irmak, savcılık sorgusunu beklediği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki
müdahalenin ardından tekrar adliyeye getirilen Irmak, savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh
Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. "Örgüt üyesi olma" ve "Yardım yataklık" iddiasıyla mahkemede ifade veren
Irmak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı esnada görevden alınan Irmak'ın yerine
Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, kayyum olarak atandı.
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17 Aralık 2016’da Mardin ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 1’i çocuk 3 yurttaş (Mehmet
Ali Güneş, HDP İstanbul Milletvekilli adayı Ahmet Aydın ve 16 yaşındaki ismi öğrenilemeyen 1 çocuk)
gözaltına alındı.
Mersin
7 Ocak 2016’da Mersin’de gözaltına alınan KJA üyesi Bilmez Cengiz “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.
13 Ocak 2016’da Mersin’de D-400 Karayolu’nu trafiğe kapatarak 3 kentte uygulanan sokağa çıkma
yasağını protesto eden ESP üyesi Esra Güzel Ersoy ve SGD üyesi Ekin Baran Taştan polislerce gözaltına
alındı.
13 Ocak 2016’da, Mersin’de 9 kişi gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’daki Mersin’de ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan Mustafa Taze, Ali Haydar Buluş
ve Eren Can Aybek adlı 3 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddialarıyla aynı gün tutuklandılar.
15 Ocak 2016’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla Mersin’in
Tarsus İlçesi’nde de 12 kişiyi gözaltına aldı.
15 Ocak 2016’da Mersin’de gözaltına alınan Mehmet Narin adlı öğrenci “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
15 Şubat 2016’da Mersin de yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 44 çocuk hakkında hazırlanan
iddianamenin kabul edildiği 26 Mayıs 2016 da öğrenildi. 44 çocuğun “yasadışı örgüt üyesi olmakla”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” ve “tehlikeli maddeleri izinsiz
bulundurmakla” suçlandığı iddianameyi kabul eden Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 21
Haziran 2016’da başlanacağını duyurdu.
16 Ocak 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişiden Sezer
Enter (19) ile Velat İverdi (18) “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
8 Şubat 2016’da Mersin’de düzenlenen yürüyüşe müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.
13 Şubat 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları belirtilen
kişilerin evlerine düzenlenen baskınlar sonucu 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltında tutulanlardan 19’u
çıkarıldıkları mahkemece 17 Şubat 2016’da tutuklandı.
17 Şubat 2016’da Mersin’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 45’i çocuk 61
kişiyi gözaltına aldı.
18 Şubat 2016’da Mersin’de Selim İnal, Ferhat Alpaydın ve Agit Ekinci adlı 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
21 Şubat 2016’da polis ekipleri Mersin’de HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Fırat Yaman’ı; Mardin’in
Derik İlçesi’nde Azadiya Welat Gazetesi muhabiri Melek Yüksel ile DİHA muhabiri Emrah Ayverdi’yi;
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Silopi Belediyesi basın birimi çalışanı Sabahattin Koyuncu’yu, otopsi işlemlerini
takip eden DİHA ve JINHA muhabirleri Handan Tufan, Ahmet Kanbal, Eylem Baykuş ile Servet Yigen’i ve
muhabirlerin misafir olarak kaldığı evinde sahibini olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.
2 Mart 2016’da polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarla Mersin’de en az 10 kişiyi gözaltına aldı
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3 Mart 2016’da Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 öğrenciden Çekdar Özer, Doğan
Peker, Saffet Demircan ve Hüsnü Kadir Demir adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı
örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Mersin'de 8 Mart sabahı yapılan baskınlarda gözaltına alınan ve aralarında Mersin
TUHAD- FED yöneticisi Ahmet Oğuz ve HDK Mersin Temsilcisi Hasan Cide'nin de bulunduğu 18 kişi'den
11'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise savcılığa sevk edildi. Mersin Adliyesine
getirilen 7 kişi savcılık ifadeleri ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Sorgu
Hâkimliğine sevk edildi. Sorgu Hâkimliği'nde alınan ifadeleri ardından 7 kişi "Adli kontrol şartı" ile serbest
bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Mersin'de 14 Mart'ta yapılan operasyonlar kapsamında aralarında Akdeniz Belediyesi
basın çalışanı Abdullah Özkılavuz'un da bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet işlemleri ardından
bugün adliyeye getirilen 14 kişi'den, Abdullah Özkılavuz, Emin Kaya ve Davut Taş tutuklanarak Mersin E
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
16 Mart 2016’da, Mersin'de Newroz afişi asarken gözaltına alınan ESP üyesi Ekin Baran Taştan ve Özgür
Baykara'da emniyet işlemleri ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri ardından "Örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Mersin Üniversite gözaltına alınan Serdar Mutlu emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından
sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
20 Mart 2016’da, Mersin'de önceki gün evlere yapılan baskın sonucu gözaltına alınan HDP Mersin İl
Yöneticisi Ufuk Kurtulmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sorgu Hakimliği'nde ifadeleri alınan Kurtulmaz ve ismi öğrenilemeyen yurttaş, aynı gerekçelerle
tutuklanarak, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
20 Mart 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde sabah saatlerde yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Kadri Ezer, Turgut Demir, Kasım Çatuk, Diyar Çatuk, Mahsun Aslan ve Emin Aral
Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü..
24 Mart 2016’da Mersin’de yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden Turgut Demir ve Mehmet Emin
Aral “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
29 Mart 2016’da, Mersin'in Şevket Sümer Mahallesi'nde bulunan bir eve 26 Mart'ta yapılan baskında
gözaltına alınan Yahya Genç, Fatih Genç ve Hayrettin Genç emniyet işlemlerinin ardından akşam
saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüte yardım ve yataklık" ve "Örgüt üyesi
oldukları" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken, Hayrettin Genç aynı
gerekçe ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
30 Mart 2016’da, Mersin'de Kızıldere katliamını anmak amacıyla yapılmak istedikleri yürüyüşe polisin
müdahale etmesiyle 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yekbun Kartal, Nihat
Pehlivanoğlu, Helin Ertekin, Ekincan Yaramış ve Emre Peköz adlı kişiler, serbest bırakıldı. Gözaltına
alınanlar 1 Nisan günü serbest bırakıldı.
31 Mart 2016’da, Mersin Üniversitesi'nde dün "abluka ve yasaklar değil, direniş kazanacak" konulu stant
açtıkları gerekçesiyle polis Özgür Sürmeli, Yelda Öztürk ve Hasret Vurucu adlı öğrencileri gözaltına aldı.
Savcılık 3 öğrenciyi "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle sorgu hakimliğine sevk
etti. Hakimlik, 3 öğrenciyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.
7 Nisan 2016’da, İfadesi olduğu gerekçesi ile dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Mersin Rojava
Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Takuş "Örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına
hakaret etmek" gerekçeleri ile tutuklandı.
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10 Nisan 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Fahrettinpaşa Mahallesi’nde çocukların yaptığı bir eyleme
polisin gerçek mermili silahlarla ateş açması nedeniyle 5 çocuk yaralandı.
14 Nisan 2016’da, Mersin'in Silifke İlçesi Taşucu Üniversite'sinde okuyan Kürt öğrencilere yönelik üç
gündür ırkçı saldırıların olduğu öğrenildi. AKP gençlik kollarlı olarak bilinen Ak-Gençlik ile ülkücü karşımı
bir grup, üç gün önce 3 Kürt öğrencinin evini basmaya kalktıkları belirtildi. Taşucu Jandarma Karakolu'na
başvuran öğrenciler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu. Bunun üzerine
evleri jandarma gözetimi altına alınan öğrenciler, bu kez okul da saldırıya uğradılar. Derse girmek isteyen
3 öğrenci sivil polis gözetiminde saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Hatip Çahınoğlu, Bedriye Arslan,
Rozerin Ceylandağ, Duygu Aktaş ve Rezan Altuğ isimli öğrencilerin yaralanarak Silifke Devlet
Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Lince maruz kalan öğrenciler hastaneye kaldırılırken, yaralanan İbrahim
Koca isimli öğrenci taburcu olduğu Erdemli Devlet Hastanesi önünden kimliği belirsiz kişiler tarafından
kafasına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı belirtildi. Koca'nın ormanlık bir arazide işkence yapılarak gözleri
bağlı bir şekilde bırakıldığı bildirildi. Barış Fırat, Azad Cide ve Mehmet Karaman Gözaltına alındı.
Gözaltına alınan öğrenciler 15 Nisan günü serbest bırakıldı.
20 Nisan 2016’da, Mersin’dek 1 Mayıs kutlamalarına katılım için çağrı bildirisi dağıtan 4 kişi özel harekât
polisleri tarafından gözaltına alındı.
29 Nisan 2016’da Mersin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 11’i çocuk 23 kişiden 4’ü çocuk 9
kişi katıldıkları eylemler gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 Mayıs günü gözaltına alınan 22 yaşındaki Mehmet Özer
çıkarıldığı mahkeme tarafından "örgüt üyesi" olduğu gerekçesi ile tutuklandı.
31 Mayıs 2016’da Mersin’de serbest gazetecilik yapan Emin Demir facebook ve twitter mesajları delil
gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.
1 Temmuz 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde ehliyet değişimi için gittiği Tarsus İlçe Emniyet
Müdürlüğü’nde hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesi ile gözaltına alınan Demokratik Ulus Gazetesi
eski Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan, savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle sorgu hâkimliğine sevk
edildi. Sorgu hakimliğinde alınan ifadesi ardından Dayan, tutuklanarak Silifke Cezaevi'ne gönderildi.
7 Temmuz 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde Jandarma tarafından yapılan yol
kontrolü sırasında A.Y. isimli bir kadın gözaltına alındı. Kadının Adana'dan Mersin'e doğru seyahat ettiği
öğrenilirken, A.Y.nin hakkında 'örgüt üyeliği' iddiası ile yakalama kararı olduğu öğrenildi.
13 Ağustos 2016’da, Mersin Tarsus'ta üç gündür gözaltında tutulup avukatları ile görüştürülmeyen
gözaltındaki 5 kişi arasında bulunan 61 yaşındaki KOAH hastası Muzaffer Güzeller hastaneye kaldırıldı.
Gözaltında tutulan Eyüp Işıksal, İlhan Işıksal, Vedat Dayan, Muzaffer Güzeller ve Ramazan Demir ile ilgili
yakınlarına bilgi verilmediği gibi avukatları ile görüşmelerine de izin verilmedi. Avukatların gözaltındakilerle
görüşme taleplerinin personel yetersizliği gerekçesiyle reddedildiği öğrenildi.
14 Ağustos 2016’da, Mersin'de sabah saatlerinde polis Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde
bulunan çok sayıda eve baskın düzenlendi. Baskınlarda evlerin aranmasının ardından aralarında eski
Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Mehmet Altay'ın da (60) bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Gözaltına alınan
Altay'ın şeker hastası olmasına rağmen ilaçlarının verilmediği belirtildi.
15 Ağustos 2016’da Mersin’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Birleşik
Devrimci Parti üyesi veya taraftarı 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 14’ü 40 yıl önce
feshedilen “yasadışı Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü’nün (TKKKÖ) üyesi oldukları” iddiasıyla
20 Ağustos 2016’da tutuklandı.
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6 Eylül 2016’da Mersin’de 24 gündür gözaltında tutulan 10 kişiden Agit Adsoy, Cemil Sayın ve Musa
Alnıaçık “kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimaline karşı” tutuklandı.
7 Eylül 2016’da Mersin’de evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mehmet Ali Çintan sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
9 Eylül 2016’da Mersin’de gözaltına alınan Azadiya Welat Gazetesi çalışanları Şirin Çoban ve İlker İlkan
“yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı.
21 Eylül 2016’da Mersin’de adliye binasına girerken çantasında taşıdığı Atılım Gazetesi nedeniyle
gözaltına alınan ESP üyesi ve Tülin Gür “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
6 Ekim 2016’da, Mersin'de 5 Ekim günü akşam saatlerinde çalıştığı Akdeniz Belediyesi'nden Pozcu'da
bulunan evine giden Ali Çat'ın evini basan polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Hangi gerekçe ile
gözaltına alındığı öğrenilemeyen Çat'ın Mersin Tem’de tutulduğu bildirildi.
6 Ekim 2016’da, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan
baskınlarında Mehmet Bayar ve Baver Yokuş adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri
öğrenilemeyen 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
6 Ekim 2016’da, Mersin’de 16 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Evrensel muhabiri Cemil
Uğur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Mersin Adliyesi’ne getirilen Uğur, tutuklandı.
7 Ekim 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Şahin Mahallesi'ndeki iki eve dün gece eş zamanlı
baskın düzenleyen polisler İsmail Başakçı ve Ferhat İldeniz'i gözaltına aldı. Gözaltı gerekçeleri
öğrenilemeyen 2 kişinin Tarsus Emniyeti'nde tutulduğu belirtildi.
13 Ekim 2016’da, Mersin'de 6 Ekim'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında 71
yaşındaki Davut Ekinci'nin de bulunduğu 17 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından savcılığa
sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak"la suçlanan 17
kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri alınan 17 kişi adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.
20 Ekim 2016’da, Mersin'in Erdemli İlçesi'ne bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde bu sabah yapılan ev
baskınlarında 7 tarım işçisinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların aynı zamanda HDP üyesi
olduğu belirtilirken, gözaltı gerekçesi ise sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımlar olduğu belirtildi.
Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Ferhat Düşünüklü, Metin Karcı, Ali Karcı, Feyzi Karcı, Tahsin Yoloğlu,
Sedat Ergin ve Ferhat Öztürk.
22 Ekim 2016’da, Mersin'de 12 Ekim günü yapılan ev baskınlarında 7 kişi ile birlikte polislerce gözaltına
alınan Ercan Fırat isimli yurttaş, o günden bu yana götürüldüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde tutuluyor.
27 Ekim 2016’da, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesi'nde dün akşam gözaltına
alınanların sayısının 4 olduğu belirtildi. Akdeniz Belediyesi Meclis üyesi Hediye Eren, Akdeniz İlçe
Eşbaşkanı Mesude Şahin, KURDİ-DER Mersin Şube Yöneticisi Fikri Güneş ve Minür Güzel için Mersin
Başsavcılığı tarafından 5 gün avukat ile görüştürülmeme kararı verildi.
28 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasakları ve baskılardan dolayı 6 ay
önce Mersin'e göçmek zorunda kalan Suat Kurt adlı yurttaşın evi sabah saatlerinde polisler tarafından
kapısı kırılarak basıldı. Baskın düzenleyen polis, Kurt ile birlikte baba Şükrü Kurt ve oğlu Murat Kurt'u da
darp etti. Evin bütün odalarını altüst eden polis daha sonra Suta Kurt'u gözaltına aldı. Polis aileyi de tehdit
ederek, evden ayrıldı. Gözaltına alınan Suat Kurt'un hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemezken,
Mersin Emniyet Müdürlüğünde tutulduğu belirtildi.
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6 Kasım 2016’da, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Fahrettin Paşa, Barbaros, Şahin mahallelerinde gece
geç saatlerinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bazılarının
isimleri şöyle: Ahmet Kızmaz, Fesih Yaman, Dilan Demir, Osman Yıldırım, Faik Altın, Mahmut Tor.
6 Kasım 2016’da, Mersin'de polis Yenişehir ilçe binasına baskın düzenledi. Baskın sırasında Demirtaş ve
Yüksekdağ'ın posterlerini indiren polislere İlçe Eş Başkanı Selahattin Karakeçili tepki gösterdi. Polisler
bunun üzerine Karakeçili'yi gözaltına aldı.
10 Kasım 2016’da, Mersin'de yaşayan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi dağıtımcısı Hacı Arpaç, gece
saatlerinde yaşadığı mahallede polisler tarafından gözaltına alındı. Arpaç'ın, gözaltı nedeni ve nereye
götürüldüğü öğrenilemedi.
11 Kasım 2016’da, Mersin'inin Tarsus ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan bir eve polis
sabah saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan aramanın ardından Mehmet Emin Okdem adlı engelli,
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Okdem hakkında Adana 8. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin verdiği 13 yıl 7 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı öğrenildi. Okdem'in yüzde
80 oranından engeli raporu olduğu ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, kararın
yüzüne okunması ardından tutuklanıp cezaevine gönderileceği belirtildi.
12 Kasım 2016’da, Hükümet tarafından kapatılan ve Mersin'de 2012 yılında kurulan Tarım Narenciye
Depo İnşaat Emekçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği’ne (EMEK-DER) sabah
saatlerinde Özel Harekat Polisleri ile gelen Dernekler Masası yetkilileri, içerde yaptıkları sayımım ardından
derneğin kapısına mühür vurdu. Kapısına mühür vurulan derneğin başkanı Fethi Çoban da polislerce
gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
12 Aralık 2016’da Mersin'de aralarında İHD şube başkanı Ali Tanrıverdi’nin de bulunduğu ve HDP'lilere
yönelik TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonda aralarında il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 93 kişi
gözaltına alındı. 19 aralık tarihinde gözaltına alınanlardan 20 kişi Mersin Adliyesi'ne getirildi. Adliyede
savcılık işlemleri tamamlanan 20 kişiden 1'i serbest bırakılırken, 19 kişi "örgüt üyesi olmak" suçlaması ile
sorgu hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe sevk edilen 19 kişiden Osman Aka tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılırken, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, KHK ile kapatılan Radyo Ses çalışanı Fatma
Ölmez, kayyum atanan Akdeniz Belediyesi çalışanları Emine Meral Vuranoluk, Nazan Dündar, Leyla
Akgül, Baran Vuran, Bahattin Bektaş, Songül Dişbudak, Personel Müdürü Ferhat Tarhan ile Selim Ekici,
Hıdır Kılıçtepe, Avaş Aras, Cüneyt Takuş, Mahmut Karabulut, Aydi Baran, Cengiz Macit ve Sedat kalaba
ise aynı suçlamayla tutuklanarak Mersin ve Adana'daki farklı cezaevlerine gönderildi. 20 Aralık tarihinde,
gözaltına alınanlardan 6’sı daha emniyet işlemlerinin ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye
sevk edilenlerden 2’si savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tutuklama talebi ile sorgu
hakimliğine sevk edilen 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 21 Aralık 2016’da, 11 kişi daha
tutuklandı. 22 Aralık 2016’da, Mersin'de 8 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesine
getirildi. 2 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 6 kişi ise "Örgüt üyesi olma ve örgüt
propagandası yapma" iddiaları ile sorgu hâkimliğine sevk edildi. Sorgu hâkimliğine sevk edilen Mazlum
Yılmaz, Ethem Öten, Aydın Özdemir ve Ali Atsız, "Örgüt üyeliği" suçlaması ile tutuklanırken, İbrahim
Çakan da "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 23 Aralık 2016’da,
Mersin'de adliyeye getirilen 20 kişiden 3'si Savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 17 kişi ise
"Örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlamaları ile sorgu hakimliğine sevk edildi. Sorgu
hakimliğine sevk edilen HDP Tarsus İlçe Eşbaşkanı Nazım Aslan, HDP Silifke İlçe Eşbaşkanı Hıdır
Yurtsever ile birlikte Ahmet Kızmaz, Faik Altın, Muzaffer Güzeler, Sultan Erol, Mehmet Tekin, Kasım
Gümüş, Abdülselam Dayan, Nafiz Bayram, Ramazan Paçal, Aziz Nergiz, Murat Bozkurt, Muhammet
Yavuz, Siraç Karadağ, Mehmet Aydın ve Ebamüslüm Temur aynı gerekçe ile tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 24 Aralık 2016’da Kayyum atanan DBP’li Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu, HDP
Mersin İl Eşbaşkanı Sadun Doğan, Sedat Akbay, Raziye Söner, Selman Günbat, Kahraman Oğuz,
Selahattin Karakeçili, Nuriye Arslan, Şükrü Alkanlı, Abdulkerim Avcıoğlu, Mehmet Emin Sungur, Ayşe
Aydoğan, Mehmet Emin Sarıgül, Fatmagül Demirtağ, Mustafa Salış isimli 15 kişi aynı gerekçelerle
tutuklandı. Fahriye Cengiz, Abdulkerim Timur, Saffet Yıldırm ve Salih Akti ise adli kontrol şartı ile serbest
bırakıldı. Kentte 12 Aralık’ta başlayan operasyonlardan bu yana 69 kişi tutuklanmış oldu.
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16 Aralık 2016’da Mersin’de 5 gün önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) dönük yapılan operasyonlarda
gözaltına alınan 7 kişinin Emniyet sorgusu başladı. Gözaltına alınanlardan Aysel Sarıkaya ve Mehtap Sili
Emniyet işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmeden serbest bırakıldı. Aysel Sarıkaya eşi Erdal
Sarıkaya ile birlikte gözaltına alınmış ve 14 yaşındaki yüzde 80 engelli çocukları Mehmet Mazlum tek
başına kalmıştı.
25 Aralık 2016’da, Mersin'de Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) dönük operasyonlar kapsamında
gözaltına alınarak, 19 Aralık'ta tutuklanan KHK ile kapatılan Radyo Ses çalışanı Fatma Ölmez'in "Örgüt
üyesi olma" iddiası ile tutuklandığı ortaya çıktı. Ölmez"in radyo çalışanı olarak yayın yapmak amacıyla
takip ettiği basın açıklamaları ve HDP mitinglerine katıldığı ve suç işlediği isnat edildi. 2014 ve 2015
yıllarında Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ile İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından düzenlenen
eylemleri takip etmesi de suç olarak lanse edildi.
28 Aralık 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde daha önce HDP'ye dönük operasyonlar kapsamında
hakkında gözaltı kararı verilen Osman İşıksal'ın gözaltına alındığı bildirildi.
30 Aralık 2016’da, Mersin'in Toroslar İlçesi'nde önceki gün bir bağ evine yapılan operasyonda eylem
hazırlığında olduğu ileri sürülen Şiar Fırat ile ona yardım ettikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri alınan Fırat ve 4 kişi adliyeye sevk edilirken, savcılık 6 kişi "örgüt üyesi olmak" ve
"yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu hakimliğine sevk etti. Hakimlik iki kişiyi adli
kontrol şartı ile serbest bırakılırken Fırat'ı "örgüte üye olmak" suçlaması ve diğer 3 kişiyi ise "yardım ve
yataklık" suçlamasıyla tutuklayarak, cezaevine gönderdi.
Muğla
20 Şubat 2016’da Muğla’da gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinden 3’ü ise “yasadışı örgüte yardım
ettikleri” iddiasıyla yine tutuklandı.
23 Şubat 2016’da, Muğla’da belediyeye ait katlı otoparkın çatısına çıkarak kadına yönelik şiddeti protesto
eden 4 üniversiteli kadın, “izinsiz eylem yaptıkları” gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, Muğla merkez ve Milas ilçesinde ise 14 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan
ve aralarında HDP Menteşe İlçe Eşbaşkanı Hanifi Sarı'nın da bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı.
22 Nisan 2016’da Muğla’da kutlamalara katılım için çağrı bildirisi dağıtan 5 kişi polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
21 Aralık 2016’da, 14 Aralık günü Muğla Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla
merkezi ile Menteşe, Ula ve Milas ilçelerinde yapılan operasyonlarda aralarında HDP Milas İlçe Başkanı
Kamuran Doğan ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam 7 kişiyi sosyal medya paylaşımlarını
gerekçe göstererek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilirken, gözaltına alınanlardan 3'ü "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklandı.
Muş
5 Ocak 2016’da Muş’un Bulanık İlçesi’nde özel harekât timlerinin düzenlediği operasyonlarda da Belediye
Eş Başkanı Rahmi Çelik’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
10 Ocak 2016’da, Muş’un Malazgirt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, İsmet Yalçın,
Ahmet Gönül, Yılmaz Çiftçi, Kemal Özer, Ercan Çetin, Mehmet Sıdık Aydın, Ahmet Gönül, Mehmet
Subaşı ve Vefa Yavuz, isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 14 Ocak 2016 tarihinde, Muş İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlana işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden Ahmet Gönül, Ercan Çetin
ve Mehmet Önal, sevk edildikleri adliyede "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
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12 Ocak 2016’da, Muş’un Varto ilçesinde, DBP İlçe örgütü ve Siirt Belediyesi’ne ait Eğitim Destek Evi,
özel harekat timlerinin de katılımıyla polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında DBP İlçe
Eşbaşkanı Mahir Yılmaz, DBP yöneticileri Fevziye Erdemirci ve Gürsel Taş, Belediye Meclis üyesi Ayten
Coşkun, İl Genel Meclis Üyesi Metin Aydoğdu, Gülbahar Kaya, Şerafettin Öztürk, Zeynep Bingöl, DİHA
Muhabiri Murat Aydın gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi hakkında bilgi almak için ilçe Emniyet
Müdürlüğü'ne giden HDP İlçe Eşbaşkanı Zafer Sarıgül de, polis tarafında gözaltına alındı.
22 Ocak 2016’da, Muş ilinde, merkeze bağlı Karakuyu köyünde, eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, E.Y.
(17) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına alındı.
28 Ocak 2016’da, Muş ilinde, Muş Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) binasına yapılan polis
baskınında Nuri İnci ve Özgür Bayram isimli öğrenciler gözaltına alındı. 29 Ocak 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci ve Bayram, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
6 Şubat 2016’da, Muş Malazgirt ilçesinde, Yunus Çakar isimli yurttaş gözaltına alındı. Muş İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çakar, "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
9 Şubat 2016’da, Muş'un Bulanık İlçesinde, Belediye Eşbaşkanı Figen Yaşar ile belediye çalışanı
Giyasettin Tepe'nin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda Figen Yaşar, Süreyya Elden ve
ismi öğrenilemeyen DBP PM üyesi ile belediye çalışanı Giyasettin Tepe, gözaltına alındı.
11 Şubat 2016’da, Muş'un Bulanık ilçesinde, ilçe merkezi ile Çaygeldi köyünde polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında Bulanık Belediye Eşbaşkanı Rahmi Çelik, Nedim Kaplan ve Hamdullah
Akdemir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Bulanık Belediye Eş Başkanı Rahmi Çelik, "örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklandı.
18 Şubat 2016’da, Muş’un Bulanık ilçesinde, jandarma ve özel harekât polisleri tarafından yapılan ev
baskınlarında HDP ilçe yöneticileri Mahsun Çoban ve Nedim Kaplan ile DBP İl Genel Meclis üyeleri
Bahyettin Oruç, Seyithan Akkaya ve Sıracettin Çiftçi gözaltına alındı.
24 Şubat 2016’da, Muş'un Varto ilçesine, bağlı Sazlıca köyünde askerler tarafından düzenlenen ev
baskınında E.B. (17) isimli çocuk gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, ilçe Jandarma Komutanlığı'nda
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B., "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da Muş’un Bulanık İlçesi’nde çarşı merkezinde gözaltına alınan Aydın Keskin “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
29 Şubat 2016’da Malazgirt İlçesi’nden Muş’a giderken yol kontrolü sırasında gözaltına alınan DBP
Malazgirt İlçe Örgütü Eş Başkanı Ethem Keklik hakkında açılan davanın kesinleşmesi nedeniyle
tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Muş'un Varto ilçesinde ve bağlı köylerde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
B.A.(15), Faysal Özgül, Mücahit Bingöl, Fevzi Sever, Cemil Öztok, Ahmet Yıldız, Yavuz Bingöl ve Sinan
Boylu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilmeyen 8 kişi, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 15
Mart 2016’da, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tamamlanan ifade işlemlerinin ardından Varto Adliyesi'ne sevk
edilen Faysal Özgül, Sinan Boylu, Fevzi Sever, Cemil Öztok, Mücahit Bingöl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
16 Mart 2016’da Muş’un Varto İlçesi’nde gözaltına alınan Tahsin Aktaş çıkarıldığı mahkemece “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
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17 Mart 2016’da, Muş’ta sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen Ersin Akman, Yunus Şeker, Mesut Erol, Mahsun Yılmaz, Şakir Kandemir, Musa
Tulmaç, Muzaffer Erden ve soyadı öğrenilemeye Helin isimli 8 kişi, Muş Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
18 Mart 2016’da, Muş'un Bulanık ilçesinde 17 Mart günü yol kontrolü sırasında gözaltına alınan ve
hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenilen Mazlum Gün adlı yurttaş, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi.
18 Mart 2016’da, Muş’un Malazgirt ilçesindeki Newroz etkinliğine yapılan polis saldırısında DBP Eş Genel
Başkanı Kamuran Yüksek'in kardeşi Necati Yüksek, Konakkuran Belde Belediye Eşbaşkanı Bülent Ateş
ve HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik'in danışmanı Hanifi Çapın gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Muş Alparslan Üniversitesi'nde Newroz'u kutlamak isteyen Muş Demokratik Öğrenci
Derneği (MED-DER) üyesi öğrencilere özel güvenlik görevlileri saldırdı. Merkez Kampüs'te bulunan
kütüphane önünde bir araya gelen öğrenciler, kutlama yapmaya hazırlanırken alanı ablukaya alan
güvenlik görevlileri öğrencilere saldırarak, kutlama yapılmasını engelledi. Öte yandan sabah saatlerinden
itibaren kampusu ablukaya alan özel harekat polisleri ise okuldan çıkan Vedat Güner isimli öğrenciyi
gözaltına aldı.
22 Mart 2016’da, Muş'un Varto ilçesinde 21 Mart günü Newroz kutlamaları öncesinde gözaltına alınan
aralarında DİHA muhabiri Murat Aydın'ın da bulunduğu 8 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından serbest bırakıldı.
25 Mart 2016’da, Muş'un Bulanık ilçesinde hakkında açılan bir dava ile ilgili Bulanık Savcılığı'na ifade
vermeye giden Cengiz Yüksel, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı.
25 Mart 2016’da, Muş'ta 23 Mart günü il girişinde gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) PM
Üyesi Suzan Paçal ile HDP Diyarbakır İl Yöneticisi Şahin Sağlam, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin
ardından Muş Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan Paçal ve Sağlam, çıkarıldıkları mahkeme
tarafından, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
27 Mart 2016’da, Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde, sabah saatlerinde asker tarafından
düzenlenen ev baskınında Lokman Kabişen isimli yurttaş gözaltına alındı. 29 Mart 2016 tarihinde, İlçe
Jandarma Karakolu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kabişen, "örgüt
üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
29 Mart 2016’da, Muş'un Bulanık ilçesinde sabah saatlerinde Şehitlik, Kültür ve Bahçelievler mahalleleri
ile Esenlik (Abirî) ve Uzgörür (Neynîk) köylerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Baskınlarda aralarında isimleri öğrenilen DBP İlçe Eşbaşkanı Faruk Çiftçi, Mahsun Çoban, Fırat Selvi,
Ercan Karadağ, Nihat Kanşıray, Barış Sevim, Vahap Binici, Cüdayettin Avcı, Galip Sümbül, Çerkez Gün,
Ergin Gün, Aydın Çelik, Melik Çelik ve Ömer Ekmekçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 kişiden DBP
Bulanık İlçe Eşbaşkanı Faruk Çiftçi, DBP İlçe yöneticisi Aydın Çelik, Melik Çelik ve Ömer Ekmekçi
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla 2 Nisan 2016’da tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, Muş'un Varto ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda zırhlı araç eşliğinde
yüzlerce askerin katılımıyla Badan (Teknedüzü), Carsan (Yeşildal), Qula (Kulan) köyleri ve köy kırsalında
askeri operasyon başlatıldı. Operasyon sonucunda Badan köyünde düzenlenen ev baskınlarında köy
muhtarı Ali Rıza Şahin ve DBP Muş İl Genel Meclis Üyesi Metin Aydoğdu askerler tarafından gözaltına
alındı.
7 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesi Teknedüzü köyüne askerler tarafından düzenlenen baskında, 4
kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 4 kişiden 77 yaşındaki Sise Bingöl isimli yaşlı kadın, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı. 09 Nisan
2016 tarihinde, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen DBP Muş İl Genel Meclis Üyesi
Metin Aydoğdu, Teknedüzü Köyü Muhtarı Ali Rıza Şahin ile Mehmet Hayme isimli yurttaş, "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı.
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9 Nisan 2016’da, Muş'un Varto ilçesine bağlı Badan (Teknedüzü) köyü ve kırsalına yönelik 6 Nisan'da
askeri operasyon sırasında yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Hayme, Badan Köyü
Muhtarı Ali Rıza Şahin ve DBP Muş İl Genel Meclis Üyesi Metin Aydoğdu Varto İlçe Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Varto Adliyesi'ne getirildi. 3 kişi, savcılık ifadelerinin ardından
çıkarıldıkları mahkemece, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
20 Nisan 2016 tarihinde Muş Merkez ili Hasköy ve Bulanık ilçelerinde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, "Örgüte yardım" iddiasıyla 35 kişi gözaltına alındı. 23 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 kişiden 15’i "örgüt üyesi"
oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 15 kişinin isimleri şöyle: Bulanık Belediye Eşbaşkanı Figen
Yaşar, Belediye Meclis Üyesi Zafer Sönmez, DBP İl Genel Meclis Üyesi Seyithan Akkaya, HDP Yoncalı
Beldesi Eşbaşkanı Tahir Ağcan, Muhsun Suna, Veysi Kaya, Seyithan Kaya, Zülfikar Gündüz, Zahir
Yürekli, Fesih Akdeniz, Cemil Akdeniz, Muharrem Özbent, Celal Koçkar, Orhan Çarıkçı ve Mehdi Kızılsoy.
26 Nisan 2016’da, Muş’un Malazgirt İlçesi’nde HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Rahmi Akçin’in de olduğu 4
kişi gözaltına alındı.
26 Mayıs 2016 tarihinde Muş ili Malazgirt ilçesinde, DBP'li İl Genel Meclis üyesi Alparslan Kardan ile Halil
Görcü isimli yurttaş, ilçe merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. 28 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden Görcü "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
29 Nisan 2016’da Muş’un Bulanık İlçesi’nde evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Muş İl Genel
Meclisi üyesi Sıracettin Çiftçi “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
29 Nisan 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde, Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazeteleri dağıtımcısı
Osman Turan (50), oturduğu çay evinde polisler tarafından gözaltına alındı.
10 Mayıs 2016’da, Muş’un Sütlüce köyüne çok sayıda özel harekat timi zırhlı araç ile baskın düzenledi.
Yapılan baskında birçok evin kapısı kırılarak arama yapıldı. Arama sonucu Şahin Kanşiray isimli yurttaş
"Örgüt üyesi olmak" iddiası ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kanşiray Muş Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
31 Mayıs 2016 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Hasan
Güler, İhsan Işık, Sait Kaya ve Salih Yıldız isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
3 Haziran 2016’da Muş’un Malazgirt İlçesi’nde gözaltına alınan Haki Erdoğan (64) “anayasal düzeni
bozmaya çalıştığı” iddiasıyla tutuklandı.
16 Haziran 2016’da, HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın aracını durduran özel harekat timleri
tarafından gözaltına alınan Yıldırım'ın danışmanı Umut Demir ve şoförü Adem Göktumay serbest bırakıldı.
"Örgüte üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilen DBP İl Genel Üyesi Ergin Balta'nın ise gözaltı
süresi uzatıldı.
22 Temmuz 2016’da Muş ili Varto ilçesinde, esnaf ziyareti yapan DBP İlçe Eşbaşkanı Mahir Yılmaz ile
DBP yöneticileri Ramazan Aktaş ve Yunus Vural, polis tarafından gözaltına alındı. 25 Temmuz 2016
tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3
kişiden DBP İlçe Eşbaşkanı Mahir Yılmaz "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
2 Ağustos 2016’da Muş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 11 yurttaş gözaltına alındı. 9
Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi
(Muhsun Yılmaz, Tuğba Yılmaz, Naim Sevinç, M. Ali Özmen, Vedat Aydın, Ömer Koç, Medeni Sola,
Mesut Şancı, Ergün Gündoğdu, Fuat Erol ve soyismi öğrenilemeyen Sıdkı ) "Örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandı.
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9 Ağustos 2016’da, Muş'ta Öcalan üzerindeki tecritte dikkat çekmek amacıyla başlatılan nöbet eylemine
baskın düzenleyen polis, Sadrettin Çapın ve Cesim Aslan isimli kişileri gözaltına aldı.
12 Ağustos 2016’da, Muş’un Bulanık İlçesi'nde yıllardır Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerini
satan bayi sahibi Muhsin Gündağ adlı yurttaş gazeteleri sattığı gerekçesiyle tutuklandı.
16 Ağustos 2016’da Muş’ta ev baskınları düzenleyen polis ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan
3 kişiden HDP eski İl Yöneticisi Ebedin Yiğit ile Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eski Başkanı
Mehmetşah Uçar 21 Ağustos 2016’da tutuklandı.
18 Ağustos 2016 tarihinde Muş iline bağlı Sunay Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Caddesi'ndeki
Barutçu Apartmanı'na özel harekât polisleri tarafından zırhlı araçlarla baskın düzenlendi. Elazığ
Üniversitesi öğrencisi olan Kübra Barutçu'nun hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle düzenlenen
baskında ev didik didik arandı. Yapılan aramanın ardından gözaltına alınan kızı Barutçu ile birlikte gitmek
isteyen anne Melahat Barutçu ile polisler arasında yaşanan tartışmada sırasında, polisin silahının ateş
aldığı iddia edildi. Barutçu göğsünden yaralandı. Barutçu, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
23 Ağustos 2016’da Muş’un Malazgirt İlçesi’nde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 7 kişiden
DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Murat Kızıltaş “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
24 Ağustos 2016’da Muş ili Bulanık ilçesinde, polis ve jandarma özel harekat timleri tarafından eş zamanlı
gerçekleştirilen baskınlarda, 15 kişi (İl Genel Meclis Üyesi Bahyettin Oruç, Yılmaz Tutkun, Salim Çelik,
Ahmet Tutkun, Ferhat Coşkun, Nesim Çelik, Salim Çelik, Cebrail Azgın, Cengiz Çelik, Bedia Akkaya,
Muzaffer Yıldızer, Nizammetin Şengül, Mikail Göksu, Zülfikar Keskin , Seyithan Mülaim) gözaltına alındı.
24 Ağustos 2016’da Muş ili Malazgirt ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 4 kişi (Nazif
Özkan, Tuncer Peker, Vehbi Barış ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş) gözaltına alındı.
6 Eylül 2016’da Muş ili Bulanık ilçesinde, özel hareket timleri tarafından yapılan ev baskının da HDP ilçe
Eşbaşkanı Deral Koca gözaltına alındı.
7 Eylül 2016’da Muş ili Malazgirt ilçesinde, DBP yöneticisi Cemil Deden ile ismi öğrenilemeyen 2 yönetici,
polis tarafından gözaltına alındı.
21 Eylül 2016’da Muş ili Bulanık ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Ercan Karadağ
isimli yurttaş, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Karadağ, “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.
12 Ekim 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında polis ekipleri Muş’ta 2 kişiyi gözaltına
aldı.
13 Ekim 2016’da, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Eşbaşkanı İpek Kaya, gözaltına
alındı. Özel hareket polisleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Kaya, ilçe girişinde
bulunan İlçe Jandarma Taburuna götürüldü.
16 Ekim 2016’da, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Eş başkanı Mehmet Tanrıverdi
gözaltına alındı. Beldede bulunan Jandarma Karakol Komutanlığı'na ifadesi olduğu gerekçesiyle çağrılan
Tanrıverdi, gittiği karakolda gözaltına alındı.
22 Ekim 2016’da, Muş’un Malazgirt ilçesinde 17 Ekim Pazartesi günü yapılan ev baskınlarda gözaltına
alınan 13 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Malazgirt Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan 13 kişiden 5’i serbest bırakılırken, 8 kişi ise, “Örgüte üye olmak” suçlamasıyla
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 5’i adli kontrol şartıyla
serbest bırakılırken, Hasan Turan, Ali Gönen ve Alican Gönen ise aynı iddiayla tutuklanarak Muş E Tipi
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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23 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Mizgin Çiftçi, Muş Bingöl
karayolu arasında yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Savcılık talimatı üzerine gözaltına alınan
Çiftçi, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
24 Ekim 2016’da, Muş merkezde 17 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında DİHA
muhabiri İdris Sayılgan ile DBP ve HDP il eşbaşkanlarının da bulunduğu 6 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki
işlemlerinin ardından dün Muş Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan DBP Muş İl Eşbaşkanı
Hatice Şeker, HDP Muş İl Eşbaşkanı Ayşe Söylemez, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle
Dayanışma Derneği (MEYA-DER) İl Eşbaşkanı Medeni Işık, DİHA muhabiri Sayılgan ve Çiçek Tutuş,
“Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan
aralarında DİHA muhabiri Sayılgan’ın da bulunduğu 5 kişi aynı iddiayla tutuklanarak Muş Cezaevi’ne
gönderildi. Maşallah A. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 Ekim 2016’da, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 18 Ekim günü gözaltına alınan Zeynep Yakut isimli
öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Muş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi
alınan Hemşirelik bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Yakut, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla sevk edildiği
mahkemede aynı suçlamayla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi
28 Ekim 2016’da, Diyarbakır merkezde 15 Ekim günü Muş Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Bermal Birtek, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki
işlemlerinin ardından Muş’a getirildi. Muş’ta başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı
öğrenilen Birtek, Muş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan Birtek, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla
sevk edildiği mahkeme tarafından aynı iddiayla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
28 Ekim 2016’da Muş iline bağlı Kavar köyüne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından
düzenlenen baskında, 5 yurttaş (Lokman Akpolat, Ziver Solgun, Ceyhan Aktaş, Şükran Akpolat, Celal
Akpolat) gözaltına alındı. 5 kişiden 2’si (Şükran Akpolat, Celal) tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
serbest bırakıldı.
9 Kasım 2016’da, Muş'un Varto ilçesinde Varto Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında 3 Kasım günü gözaltına alınan Belediye Eşbaşkanları Sabite Ekinci ve Hüseyin Güneş’in
“Örgüte üye olmak” iddiasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından Ekinci tutuklandı. Hüseyin Güneş
serbest bırakıldı.
29 Kasım 2016’da, Muş'ta 18 Kasım tarihinde gözaltına alınan DBP'li Malazgirt Belediyesi Eş Başkanları
Halis Coşkun ve Memnune Söylemez ile DBP'li İlçe Başkan Vekili Maşallah Burhanlı, dün Muş
Adliyesi'ndeki savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde tutuklama istemiyle Malazgirt Adliyesi'ne
sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Eş Başkanlar Halis Coşkun ve Memnune Söylemez ile Maşallah
Burhanlı, 'Örgüte üye olmak', 'İhaleye fesat karıştırmak', “Örgüte finansman sağlamak' iddialarıyla
tutuklandı.
15 Aralık 2016’da Muş’ta 9 Aralık’ta gözaltına alınan HDP PM Üyesi Nimet Sezgin DBP eski ilçe
eşbaşkanları Nürsel Yiğit ve Naif Erol, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Çetin Kaya, Bulanık eski Belediye
Başkanı Ziya Karakaya, Malazgirt esik Belediye Başkanı Nuri Balcı ile Sani Sonduk, Mükremin Gür ve
ismi öğrenilemeyen 1 kişi dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin
ardından 9 kişi “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte yardım yataklık” iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir
Niğde
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Ordu
Osmaniye
14 Mart 2016’da, Osmaniye'de sabah saatlerinde HDP üyesi Metin Eren, Nurettin Daşdemir, Mehmet Ali
İkto, Tahir Eye ve Tayyip Kılıç gözaltına alındı. Emniyetteki işlemi tamamlanan Metin Eren akşam
saatlerinde savcılığa çıkarıldı. Savcılıkça ifadesi alınan Eren, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla sorgu
hakimliğine sevk edildi. Eren aynı suçlamayla tutuklanarak, Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
18 Mart 2016’da, Osmaniye’de en az 10 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.
25 Temmuz 2016’da, Osmaniye Cezaevi'nde yaralı, kronik hastaların revire çıkarılmadığı, çıkarılanların da
kötü muameleye tabi kaldıkları öğrenildi. Urfa Viranşehir ilçesinde 21 Nisan'da düzenlenen baskınlarda 15
arkadaşıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve Osmaniye T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sürgün
edilen Çetin Ekinci hasta olmasına rağmen revire çıkarılmadığı öğrenildi
5 Mayıs 2016’da Osmaniye’de polis ekipleri Fatih Feriz adlı kişiyi İşçi Bayramı dolayısıyla dağıttığı bildiriler
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
18 Ağustos 2016’da yapılan operasyonlar ve ev baskınlarında Osmaniye’de ise HDP Merkez İlçe Örgütü
saymanı Celal Eker gözaltına alındı.
Rize
1 Nisan 2016’da, Uzun yıllardan beri Rize’de aileleriyle birlikte yaşayan Hakkari Yüksekova ilçesi
nüfusuna kayıtlı Y.D. ve M.Ö.’adlı 18 yaşından küçük 2 genç YPG örgüt propagandası yaptıkları ihbarı
üzerine Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 genci gözaltına aldı. Rize Adliyesi’ne sevk edilen
çocukların buradaki sorgularının ardından, 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.
10 Ekim 2016’da Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını asfalt yollarla birbirine bağlayacak 2 bin 600
kilometre uzunluğundaki “Yeşil Yol Projesi” için Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nin Yukarı Kavrun Yaylası’nda
yeniden başlatılan çalışmalara tepki göstererek iş makinelerinin çalışmasını engelleyen köylülere saldıran
jandarma ekipleri 11 köylüyü gözaltına aldı.
Sakarya
20 Ocak 2016’da polis ekipleri bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Sakarya Üniversitesi’nde görevli Ayfer
Karabıyık ve Serkan Taşkent ile Şanlıurfa’da Bekir Halhallı’yı gözaltına aldı.
25 Şubat 2016’da Sakarya’da düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi öğrencisi
6 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
16 Mart 2016’da, Sakarya’da HDP İl Örgütü Eş Başkanı Hakkı Sonsuz yapılan ev baskınlarıyla gözaltına
alındı.
16 Mart 2016’da, Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde Sakarya Emniyet
Müdürlüğü'ne bağlı TEM ekiplerince sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Doğan Yöyler adlı yurttaş
gözaltına alındı. Savcılık sorgulamasının ardından Yöyler, çıkarıldığı mahkemece sosyal medya
paylaşımları nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla
tutuklandı.
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19 Nisan 2016’da Sakarya’da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarıyla gözaltına
alınan 11 kişiden DİHA muhabiri Muhammed Doğru’nun da bulunduğu 6 kişi “yasadışı örgüt üyeliğiyle”
suçlanarak tutuklandı.
Samsun
10 Nisan 2016’da Samsun’da öğrenci yurtlarına ve bazı evlere düzenlenen baskınla DEM-GENÇ aktivisti
5 öğrenci gözaltına alındı.
Siirt
7 Ocak 2016’da Siirt’te gözaltına alınan DBP Parti Meclisi üyesi Hüseyin Arasan da “yasadışı örgüt üyesi
olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.
11 Ocak 2016’da Sokağa çıkma yasaklarının olduğu Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerine gitmek için çeşitli
kentlerden yola çıkan gruplar Siirt’te polisler tarafından durduruldu. Araçların geçişine izin vermeyen
polislerden yaklaşık 20’sinin adı öğrenilemeyen bir erkeği dakikalarca darp ederek gözaltına aldığı
kameralar tarafından kaydedildi.
18 Ocak 2016’da, Siirt ilinde, HDP Merkez İl Eşbaşkanı Şükrü Timurtaş, Siirt TUHAD-DER yöneticisi
Süleyman Timurtaş ve Siirt Belediyesi çalışanı Abdulbari Selçuk isimli yurttaşların evlerine polis tarafından
baskın düzenlendi. Baskınlarda, yapılan aramaların ardından kimse gözaltına alınmadı.
21 Ocak 2016’da, Siirt'tin Eruh ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Teğin isimli yurttaş
gözaltına alındı.
23 Ocak 2016’da, Siirt ilinde, polis tarafından düzenlene ev baskınlarında Giyasettin Ekinci, Melahat
Ekinci, Mervan Ekinci, Metin Ekinci, Azad Ekinci, M. Kadri Dayan, Vedat Ekinci, Musa Dayan, Yunus
Ekinci, Necim Dayan, Mehmet Dayan, Yusuf Sevim, Ramazan Yasak ve Hayriye Akgül isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
14 Şubat 2016’da Siirt’te evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP Merkez İlçe Örgütü Başkanı
Şükrü Timurtaş “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
16 Şubat 2016’da, Siirt ilinde, polis ve özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Mehmet Emin Sezek isimli yurttaş gözaltına alındı.
26 Şubat 2016’da Siirt’te gözaltına alınan DBP İl Örgütü Eş Başkanı Reşit Teymur “yasadışı örgüte yardım
ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
26 Şubat 2016’da, Siirt ilinde, DBP Genel Merkez çalışanı Mehmet Aslan, Kurtulan ilçesine bağlı Beykent
köyünden ilçeye gittiği sırada yolda polislerce gözaltına alındı.
29 Şubat 2016’da Siirt’te polis ekipleri, HDP Merkez İlçe Örgütü Eş Başkanı Benda Erdemci,
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla” gözaltına alındı.
5 Mart 2016’da, Siirt ilinde, polis tarafından “ihbar olduğu” gerekçesiyle eş zamanlı düzenlenen ev
baskınlarında Kasım Kaçar (50) isimli yurttaş gözaltına alındı.
7 Mart 2016’da, Siirt’in Eruh ilçesinde, askerler tarafından yapılan ev baskınında köy muhtarı Resul Nas
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Nas, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 09 Mart
2016’da, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nas, "Örgüte yardım ve
yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.
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11 Mart 2016’da Siirt’te “yasadışı örgüte üye olmak” suçundan tutuklanan DBP il yöneticisi olan ağabeyi
Refik Kaçar’ı ziyarete gittiği sırada gözaltına alınan Tevfik Kaçar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık
yapmak” suçundan tutuklandı.
12 Mart 2016’da, Siirt ilinde, İsmail Yaman isimli yurttaş, belediye binası önünde polis tarafından gözaltına
alındı. 15 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Yaman, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
15 Mart 2016’da, HDP Siirt İl binası önünden 14 Mart günü gözaltına alınan MEYA-DER Siirt Temsilcisi
Berivan Karakoyun, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adliye çıkarılan
Karakoyun, savcılık tarafından "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede ifade veren Karakoyun, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
15 Mart 2016’da, Siirt'te sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde evlere baskın yapıldı. Yapılan baskın
sonucunda Agit Taşçı ve ismi öğrenilemeyen 2 geç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 işi
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, baskın sırasında mahallede boş olan birçok evde de arama
yapıldığı öğrenildi. Öte yandan 3 gün önce beledi binası önünde gözaltına alınan İsmail Yaman
emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıkta ifadesi ardından "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Yaman, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
16 Mart 2016’da, Siirt'in Ulus Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınında Mehmet Emin Sezek
gözaltına alındı. Evin kapısını kıran polis, evi dağıtarak arama yaptıktan sonra Sezek'i gözaltına aldı. Siirt
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sezek'in hangi gerekçeyle gözaltına alındığı öğrenilemedi.
18-19-20 Mart 2016’da Siirt’te yürütülen bir soruşturma kapsamında 70 eve eş zamanlı operasyonlar
düzenledi ve DBP yöneticilerinin de olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri tespit
edilenler şöyle: DBP Siirt İl Eşbaşkanı Kıymet Mut, HDP İl Eşbaşkanı Yardımcısı Siyamed Yılmaz, DBP
eski İl Başkanı Mehmet Emen İnan, Abdullah İnan, Mehmet Aksoy, Ömer Elçi, Hasan Mut, İsa Sezek, Agit
Kaçar, Ramazan Kurtun, Selim Can, Sabri Kaçar, Feremez Kaya, Lezgin Çaymak, Mustafa Taşçı,
Hüseyin Güneş, Ferit Epözdemir, Siirt24 çalışanı Ahmet Aslan, Kasım Ekinci, Faik Taş, Mehmet Özdemir.
Nusret Özer, Abdullah Yıldız, Nezir Gülcan, Abdülatif Çekin.
18 Mart 2016’da, Siirt HDP Pervari İlçe Eşbaşkanı Abdullah Gündoğdu Siirt'ten ilçeye gittiği sırada Qubik
köyü girişinde Jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Gündoğdu İlçe
Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
21 Mart 2016’da, Siirt ilinde, Barış Mahallesi'ndeki gerçekleşen Newroz kutlamasına, Kürt ulusal kıyafetleri
ve sarı-kırmızı-yeşil flamalarla girmek isteyen 20 yurttaş, polis tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
23 Mart 2016’da, Siirt'in Eruh ilçesinde sabah saatlerinde Belediye Eşbaşkanı Eda Kilis'in de aralarında
bulunduğu 12 yurttaş yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Kent Meclisi'nde yer aldıkları iddiasıyla
gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle: Eda Kilis, Zekiye Azgın, Tahir Tuğrul, A. Rahim Beştaş, Cengiz
Kılıç, Sait Duman, Orhan Yıldırım, Faik Oğuz, Remzi Şalcı, İsmail Erdemci, Melihan Oktay, Agit Beştaş.
23 Mart 2016’da, Siirt'in Eruh ilçesinde ev hapsinde tutulan Belediye Eşbaşkanı Hüseyin Kılıç ile Emin
Aksu isimli yurttaş da gözaltına alındı. Evlerine yapılan baskında gözaltına Kılıç ve Aksu, İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülürken, 2 kişinin 2013 yılında ilçe Kent Meclis'inde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına
alındıkları öğrenildi. 26 Mart 2016’da, Siirt Eruh'ta gözaltına alınan ve aralarında Belediye Eşbaşkanları
Eda Kilis ve Hüseyin Kılıç'ın da bulunduğu 14 kişi serbest bırakıldı.
25 Mart 2016’da, Siirt'in Ulus ve Algül mahallerinde sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında 10 kişi
gözaltına alındı. Gözaltına alınan Saraf Dörtbudak, Pense Dörtbudak, Mehmet Erol, Bedrettin Erol, Bahar
Kaya, Mehmet Enüştekin, Hacı Eteker, A. Malik Kaymaz, Hasan Kaymaz ve Murat Saygı adlı yurttaşlar
ifadeleri alınmak için İl Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldü.

548

29 Mart 2016’da, Siirt'te sabah saatlerinde polis Ulus Mahallesi'nde evlere baskın yaptı. Baskın sonucu
belediye çalışanı Yusuf Polat ile DBP eski il yöneticilerinden Emin Sezek gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen Polat ve Sezek İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
29 Mart 2016’da, Siirt'te 28 Mart günü Ulus Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında Yusuf Polat ile Emin
Sezek polislerce "örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Polat, soysal
paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası yapmak", Sezek ise "örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
30 Mart 2016’da, Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kumusra Çam isimli yurttaş,
sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Çam, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan
işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
31 Mart 2016’da, Siirt ilinde, DBP İl Yöneticisi Hatice Dayan, polis tarafından düzenlenen ev baskınında
gözaltına alındı.
1 Nisan 2016’da, Siirt'in Barış Mahallesi'nde 31 Mart günü evine yapılan baskınla gözaltına alınan DBP İl
Yöneticisi Hatice Dayan, akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye
çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkan Dayan, "Örgüte üye kazandırmak" gerekçesiyle tutuklanarak Siirt E
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
4 Nisan 2016’da, Siirt'in Afetevleri Mahallesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınında 50
yaşındaki Haci Taşçı gözaltına alındı. Evin kapı ve camlarını kırdıktan sonra içeriye giren polisler, Taşçı'yı
gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
4 Nisan 2016’da, Siirt'e sabah saatlerinde dairesinin sarı, kırmızı, yeşil renkleri gerekçe gösterilerek
gözaltına alınan Mehmet Emin Taşçı Emniyetteki işlemleri ardın serbest bırakıldı.
8 Nisan 2016’da, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Siirt Muhabiri Engin Eren, haber takibi yaptığı sırada kent
merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, gözaltına
alındığı sırada polislerin "İnceleme yapacağız" dediği belirtildi. Eren akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, Sercan Kadırhan isimli yurttaş, akşam saatlerinde polis tarafından
gözaltına alındı. Şırnak'a götürülen Sercan Kadırhan isimli yurttaş, savcılık ifadesinin ardından serbest
bırakıldı. Kadırhan, "Yeni delillerin bulunabileceği" gerekçesiyle tekrar gözaltın alındı. 17 Nisan 2016
tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadırhan, “örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Nisan 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş gözaltına
alındı. 22 Nisan 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5
kişiden Şahin Demirhan isimli yurttaş, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
7 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Abdurahim Özbay isimli yurttaş Pervari
ilçesine bağlı Etken köyüne gittiği sırada, Eruh yolu üzerinden polislerce gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen Özbay, Sêrt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 8 Mayıs 2016 tarihinde, emniyet
müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbay, "Örgüte yardım
yataklık" iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, HDP Siirt İl Örgütü'nde çalışan Mesut Tanış, su almak için dışarı
çıktığı sırada parti binası önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
öğrenilemeyen Tanış, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
19 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, "Sosyal medya paylaşımları" gerekçe gösterilerek MKM sanatçıları
Teyfik Akan, Zeki Akan ve Şeyma İlhan, polis tarafından gözaltına alındı. 21 Mayıs 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, alınan ifadelerinin ardından
serbest bırakıldı.
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24 Mayıs 2016 tarihinde Siirt ilinde, Siirt Üniversitesi Öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı. 25 Mayıs 2016
tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 1 öğrenci serbest bırakılırken,
adliyeye sevk edilen 4 öğrenciden Öğrenci Konsey Temsilcisi Aziz Baday ve Candeniz Yavalı isimli
öğrenciler "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
26 Mayıs 2016’da Siirt’te gözaltına alınan Batman Belediyesi çalışanı Bülent Ünser de “yasadışı örgüt
üyesi olmakla” suçlanarak yine tutuklandı.
2 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenene ev baskınlarında DBP İl Eşbaşkanı
Kıymet Mut, DBP Merkez İlçe Eşbaşkanı Meryem Tırpan, HDP yöneticileri Kamuran Kalkan, Şehriban
İlgin, Agit Kaysi ve Nevzat Bartık isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Eruh ilçesine bağlı köylerde ise ismi
öğrenilemeyen 3 yurttaş gözaltına alındı.
3 Haziran 2016 tarihinde Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Vahdettin Erdemci,
Mücahit Kurtak ve Sinan Bozkurt isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 05 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Mücahit Kurtak “adli
kontrol” şartıyla serbest bırakılırken, Sinan Bozkurt ve Vahdettin Erdemci "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla
tutuklandı.
8 Haziran 2016’da Siirt’te ev baskını düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı DBP yöneticisi Mehmet
Aşkara “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
17 Haziran 2016’da, DBP Siirt Merkez İlçe Eşbaşkanı Beşir Ekinci, Barış Mahallesi'nde bulunan evine
yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen ve 7 aydır araması olduğu belirtilen
Ekinci, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ekinci 18 Haziran günü tutuklandı.
24 Haziran 2016 tarihinde Siirt ili Baykan ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 25
Haziran 2016 tarihinde, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 6 kişiden HDP İlçe Eşbaşkanı Hüseyin Tayfun, Belediye Meclis üyesi Medeni Ayman
ile Yılmaz Karasu isimli yurttaş tutuklandı.
1 Ağustos 2016’da, Siirt Belediyesi Meclis Üyesi Müjde Bozan, Siirt Cezaevi'nde tutulan yakınıyla yaptığı
görüş sonrası çıkışta gözaltına alındı.
1 Ağustos 2016’da Siirt ilinde, Yeni Polis Karakolu’nda ifadesi alınmak üzere çağrılan Mehmet Adanmış
isimli yurttaş gözaltına alındı. Hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Adanmış’ın
dayısı Ezgin Adar da gözaltına alındı. Mehmet Adanmış isimli yurttaşın, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın
çağrısı üzerine 2009 yılında Kandil ve Mahmur bölgelerinden gelen 34 kişilik Barış Grubu'nda yer aldığı
öğrenildi. 12 Ağustos 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 2 kişiden Adamış "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı. Adar ise "adli kontrol"
şartıyla serbest bırakıldı.
1 Ağustos 2016’da, Siirt Dumlupınar ve Conbayır mahallelerine dönük özel hareket polisleri tarafından
düzenlenen baskınlarda, Nurettin Elçi (24) ve Orhan Özel (18) gözaltına alındı. Özel’in annesi Gürbet
Özel, dünden bu yana oğlundan bir haber alamadığını ve öğle saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü’nde
olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, Elçi’yi gözaltına aldıktan sonra evine yaptığı baskında eşyaları
tahrip edip bahçede kazı yaptı. Elçi ailesi, yaşadıklarını "zulüm" olarak nitelendirerek, “Evimizi tahrip edip
bize hakaret ettiler” dedi.
2 Ağustos 2016’da Siirt ilinde, M. Sıdık Timurtaş isimli yurttaş gözaltına alındı. 12 Ağustos 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliye sevk edilen Timurtaş, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı.
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3 Ağustos 2016’da Siirt ilinde, 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 18 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla
tutuklandı.
5 Ağustos 2016’da, HDP Siirt merkez ilçe yöneticisi Ali Damir, akşam saatlerinde Bahçelievler
Mahallesi’nde evine yapılan baskında gözaltına alındı.
6 Ağustos 2016’da, Siirt’te gece saatlerinde Güres Caddesi'nde Şefik Bilen ile yanında ismi
öğrenilemeyen bir genç gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü. Çocukları gözaltına alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne giden aile, polislerin Pazartesi
gününe kadar kendilerine bilgi vermeyeceklerini söylediği, belirtildi.
11 Ağustos 2016’da, Ağustos'un 1'inden beri gözaltına olan Siirt Belediye Meclis üyesi Müjde Bozan,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Siirt ve ilçelerinde gözaltına alınan 8 kişinin ise 10 günü aşan gözaltı
işlemleri sürüyor.
12 Ağustos 2016’da 14 gün önce Siirt’te gözaltına alınan Barış Grubu üyesi Mehmet Adanmış ve engelli
Mehmet Sıdık Timurtaş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
13 Ağustos 2016’da Siirt ilinde DİHA Siirt Muhabiri Engin Eren, DİHA Bürosu'ndan çıktığı sırada polislerce
"Hakkında gözaltı kararı var" denilerek gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da Siirt ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 23 kişi gözaltına alındı. 25
Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardında 23 kişiden 9'u adliyeye sevk
edildi. Savcılık işlemleri ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 7'si serbest
bırakılırken, MKM çalışanı Tevfik Akan ve Abdullah İnan isimli yurttaş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı. 26 Ağustos tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 5’i kadın 6 kişi daha, sevk
edildiği adliyede serbest bırakıldı.
21 Ağustos 2016’da Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında 7 yurttaş (Emine
Aşkara, Beşir Aşkara, Selamet Aşkara, Baki Aşkara, Ali Aydan, Osman Aksu, Selim Aydan) gözaltına
alınarak, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
2 Eylül 2016’da Siirt ilinde polis tarafından düzenlenene ev baskınlarında 7 kişi (Mesut Erdoğan, Musa
Kibici ve HDP il yöneticisi Kamuran Kalkan, Siirt Üniversitesi öğrencileri Adem Öztürk, Helin Günay,
İbrahim Halil Güneş, Naime Kaplan) gözaltına alındı. 06 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 7 kişiden HDP il yöneticisi Kamuran Kalkan ile Musa Kibici isimli
yurttaş, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 28 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 5 kişi de "örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
5 Eylül 2016’da Siirt ilinde polis tarafından düzenlenene ev baskınlarında D.B. isimli yurttaş gözaltına
alındı. 06 Eylül 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.B., sosyal
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
6 Eylül 2016’da Siirt ilinde, HDP İl Yöneticisi Telaeddin Üzümcü, parti binasından çıktığı sırada TEM Şube
polisleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Üzümcü, "örgüt propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.
7 Eylül 2016’da Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Rıza Kapazan ile Ömer İnan
isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
9 Eylül 2016’da Siirt ilinde özel harekât polisleri tarafından bir işyerine düzenlenen baskında, Enes İlgen
isimli esnaf gözaltına alındı. Baykan ilçesi girişinde ise, yapılan yol kontrolünde Nalan Coşkun isimli
yurttaş gözaltına alındı.
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10 Eylül 2016’da Siirt ilinde, farklı tarihlerde gözaltına alınan Agit Toprak, Enes İlgen ve isimleri
öğrenilemeyen iki kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı
28 Eylül 2016’da, Siirt’de 2 Eylül'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DBP Çewlig (Bingöl) eski
Yöneticisi Mesut Erdoğan ile Siirt Üniversitesi öğrencileri Adem Öztürk, Helin Günay, İbrahim Halil Güneş
ve Naime Kaplan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 5 kişi, "örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Siirt E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
29 Eylül 2016’da, Siirt merkezde Barış, Alan ve Çal mahallelerine sabah erken saatlerde eş zamanlı
baskın düzenlendi. Baskında DBP PM üyesi Ferhat Akıncı, Halit Kaçar, Musa Kaçar, Kenan Dayan, Sait
Özbay, Yakup Şavlı, DBP eski İl Eşbaşkanı Sıddık Taş, Tahir Taş, Şakir Taş, Adnan Taş, Mehmet Taş,
Kenan Atılgan, soyadı öğrenilemeyen Selahattin ve eşi Huri ile evlerindeki 2 misafir ve adı öğrenilmeyen 8
kişi gözaltına alındı. Baskında evleri dağıtan polislerin, evde buldukları herkesi feci biçimde darp ettiği
öğrenildi. Operasyonun gerekçesi öğrenilemedi.
29 Eylül 2016’da, Siirt’te 3 Eylül günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi gece
saatlerinde adliyeye sevk edildi. Haklarında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla soruşturma başlatılan 12 kişi,
savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 3 kişiyi serbest bırakan
mahkeme, 9 kişinin "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanmasına hükmetti.
30 Eylül 2016’da, Şırnak’ın Newala Rû Köprüsü yanında bulunan su deposunda çalışan Şırnak Belediyesi
çalışanı Hasan Saltan, askerlerce gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Saltan, İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
30 Eylül 2016’da Siirt’te düzenlenen ev baskınları sonucu 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
21 Ekim 2016’da Siirt’te, 29 Eylül'de çok sayıda mahallede yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan,
çoğunluğu genç 22 kişi önceki gün emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.
Gün boyu süren savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 22 kişiden,
Hasan Yel, Şiyar Tabu, Sait Özbey, Mahmut Temel, Yakup Şallı, Bedri Altınç, Fatma Kayar, İsmail Kayar,
Seyit Karahan, Mertoş Elik, Adem Şili, Dindar Akan, Reşit Elçiçek, Yavuz Ödümlü, Ayetullah Ödümlü,
Yakup Gündüz ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 18
kişi Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
4 Kasım 2016’da, Siirt’te HDP il başkanlığı binası önünde toplanan ve aralarında DBP’li Belediye Başkanı
Tuncer Bakırhan’ın da bulunduğu partililer, gözaltına alınan milletvekilleri ile ilgili basın açıklaması yapmak
istedi. İzinsiz olduğu gerekçesiyle Bakırhan ve güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Öte yandan Siirt kent merkezinde, esnaftan kepenk kapatmasını istediği öne sürülen 6 kişi, polis
tarafından gözaltına alındı.
5 Kasım 2016’da, Aralarında HDP eşbaşkanların da olduğu 9 milletvekilinin gözaltına alınıp tutuklanması
Siirt’te protesto edildi. Protesto esnasında yurttaşlara saldıran polisler HDP il eşbaşkanı Necine İlhan,
DBP il eşbaşkanları Meryem Tırpan ile Agit Kaysi, HDP il saymanı Ayten Elçiçek, DBP il yöneticisi Kerem
Keşli ve HDP üyesi Vezir Kol gözaltına aldı.
12 Kasım 2016’da Siirt ili Eruh ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 6 yurttaş (Emin
Aksu, Ferhat İlhan, Mehmet Çakır, Mehmet Ali Yıldız, Zeki Erdemci, Abdulhadi Ete) gözaltına alındı.
16 Kasım 2016’da, Siirt'de Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan'ın evi polisce basıldı. Evde yapılan
aramanın ardından Bakırhan gözaltına alındı. Tuncer Bakırhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
24 Kasım 2016’da, Siirt'in Şirvan ilçesinde, geçen hafta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve
aralarında Siirt İl Genel Meclisi Üyesi Nail Asma'nın da bulunduğu 6 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından
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adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından "Örgüte yardım etme" ve "örgüte üye olma" iddialarıyla mahkemeye
sevk edilen 6 kişi, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
27 Kasım 2016’da Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyünde meydana gelen heyelandan sonra oluşan
göçük faciası ile ilgili gelişmeleri izlemek için bölgeye giden BBC Türkçe servisi ile Amerika'nın Sesi'ne
(VOA) çalışan gazeteci Hatice Kamer, polis kontrol noktasında dün gözaltına alındı. Siirt Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen Kamer, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
27 Kasım 2016’da Siirt ilinde, Şirvan ilçesinde göçüğün meydana geldiği Maden köyüne gitmek isteye
Halkevleri üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişi, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest
bırakıldı.
28 Kasım 2016’da Siirt ilinde, Siirt Üniversitesi Esmerhan Kız Yurdu'na polis tarafından düzenlenen
baskında L.R.V. isimli öğrenci gözaltına alındı.
1 Aralık 2016’da, Siirt’in Şirvan ilçesinde 10 Kasım’da gözaltına alınan DBP İlçe Yöneticisi Zeki Cengiz ve
Ramazan Sidimi “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım yataklık” iddiasıyla sevk edildikleri Eruh Nöbetçi
Mahkemesinde tutuklandı.
1 Aralık 2016’da Siirt ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, 3 yurttaş (Hanım Çetin, Serhat
Çetin, Hasan Çaprak) gözaltına alındı. 23 Aralık 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Serhat Çetin ve Hasan Çaprak, "örgüte üye olmak" iddiası ile tutuklandı.
Hanım Çetin ise "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
2 Aralık 2016’da, Siirt’te 5 Kasım'da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 12 Kürt siyasetçi Siirt
Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen, kayyum atanan
Eruh Belediyesi'nin eş başkanları Eda Kilis ve Hüseyin Kılıç, HDP Eruh İlçe Eş başkanı Nimet Dayan,
DTK Delegesi Şirin Batur, M. Emin Aksu, Hamit Oğuz, Abdulhadi Ete, Oktay Aydın, Mehmet Ali Yıldız,
Faruk Erdemci, Serhat İlhan isimli kişiler tutuklandı. “Örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklanan 11 kişi Siirt E
Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Eruh’ta gözaltına alınan Mahmut Baytekin ve ismi öğrenilemeyen
bir kişi ile Şirvan’da gözaltına alınan DBP İlçe Yöneticisi Zeki Cengiz ve Ramazan Simidi isimli kişiler de
Eruh’ta adliyeye çıkarıldı. 4 kişi, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Siirt E Tipi Ceza İnfaz
Kurumu’na gönderildi.
4 Aralık 2016’da, Siirt'in Pervari ilçesinde önceki hafta gözaltına alınan HDP ilçe Eşbaşkanı Abdullah
Gündoğdu, HDP ilçe yöneticileri İhsan Güroymak ile Nazmiye Güzel ve Sait Aslan, çıkarıldıkları Pervari
Nöbetçi Hakimliği tarafından "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Siirt Cezaevi’ne gönderildi. Nesibe
Güzel serbest ise “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Kentte bugün Barış Mahallesi'nde yapılan ev
baskınlarında ise Kadri Kaçar gözaltına alındı.
16 Aralık 2016’da Siirt ilinin Baykan İlçesi ve Veysel Karani Beldesi belediyelerine, Siirt Cumhuriyet
Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.
Her iki belediye binasında arama yapıldı. Baykan Belediye Eşbaşkanı Selva Erdoğan evinde, Veysel
Karani Beldesi Belediye Eşbaşkanı Enes Cengiz ise belediye binasında gözaltına alındı. Hakkında gözaltı
kararı çıkarılan Baykan Belediyesi Eşbaşkanı Ali Aydın da, 17 Aralık 2016’da Ankara'da gözaltına
alınarak, Baykan ilçesine getirildi. 20 Aralık 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan ve Cengiz "örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları iddiasıyla
tutuklandı.
22 Aralık 2016’da, Siirt’in Pervari ilçesinde geçen hafta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan HDP
İlçe Yöneticisi Ceduh Batur, DBP eski İlçe Eşbaşkanı Temer Özer ile Mustafa Adıyaman ve Ebedin
Batıbey adlı yurttaşlar adliyeye getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza
Hâkimliği’ne sevk edilen 4 kişi, “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan dün akşam
saatlerinde jandarma tarafından Siirt’in Pervari, Baykan, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde eş zamanlı ev
baskınları düzenlendi. Gerekçesi öğrenilemeyen operasyonda 20 yurttaş gözaltına alındı.
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23 Aralık 2016’da, Siirt'in Eruh ilçesinde bir hafta önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan İzzettin
Timurtaş, Reşit Akan, Ömer Yılmaz, Hüseyin Dündar ve Süleyman Arslan emniyetteki işlemlerin ardından
Eruh Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından nöbetçi sulh hâkimliğine sevk edilen 5 kişi, "örgüte yardım
etme" ve "örgüte üye olma" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 5 kişi Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildi.
24 Aralık 2016’da, Geçtiğimiz günlerde Siirt'tin Eruh ilçesinde gözaltına alınan Emin Elçi isimli yurttaş
çıkarıldığı mahkemede "örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu'na gönderildi.
27 Aralık 2016’da, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 13 Aralık günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan
5 yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin
ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Fevzi Akman, Bedri Kaya, Mahsum
Kaya, Osman Tabak ve M. Kasım Elmas, “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüte yardım etmek” iddialarıyla
tutuklandı.
29 Aralık 2016’da, Siirt merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.
Evlerde yapılan aramaların ardından gözaltına alınanlar il emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına
götürüldü. Gözaltına alınanlarından isimleri öğrenilenler şöyle: Serdem Kaya, Şirvan Dişlinar, Şemsettin
Özğan, Selamin Nardan, Şahin Ongulu, Mehmet Ali Ongulu, Bedrettin Özğan, Nurullah Ongulu, Menduh
Kümeç, Mehmet Kümeç, Mehmet Şerif Kümeç, Mehmet Şirin Ongulu, Edip Ongulu, Abdullah Ongulu,
Sıdık Yılmaz.
Sinop
27 Mayıs 2016’da Sinop’ta yapılan bir konferansta konuşmacı olan Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı
Nurettin Yıldız’ı daha önce basında yer alan “6 yaşındaki çocuklar evlenebilir”, “Çalışan kadın, fuhuşa
hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor” sözleri nedeniyle protesto eden 17 kişi evlerine düzenlenen
baskınla gözaltına alındı.
Sivas
7 Mart 2016’da, Sivas ilinde, polis tarafından öğrenci evlerine yönelik düzenlenen baskınlarda, öğrenci ve
HDP'li yöneticilerin aralarından bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 17 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından
serbest bırakılırken, 12 Mart 2016’da, adliyeye sevk edilen 11 öğrenci ise, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt
propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Cahit Çadıroğlu,
Mert Kaya, Serhat Karakaş, Tuğba Yalçın, Lokman Günan, Kübra Çakar, Mazlum Tonka, Ali Bozkurt,
Sinan Sayık, Abdurrahman Aşan, ve Beritan Güneşli.
12 Mart 2016’da, Sivas'ta birçok eve eşzamanlı olarak yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 28
kişiden 11 öğrenci "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından tutuklanan öğrencilerin isimleri şöyle: Cahit Çadıroğlu, Mert Kaya, Serhat Karakaş,
Tuğba Yalçın, Lokman Günan, Kübra Çakar, Mazlum Tonka, Ali Bozkurt, Sinan Sayık, Abdurrahman
Aşan, ve Beritan Güneşli.
17 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Ay, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Vedat Ay, 2 yıldan beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisidir. 16.05.2016
tarihinde Sivas Emniyetinden aradılar oğlumun gözaltına alındığını söylediler. Gözaltı nedenini sordum
herhangi bir bilgi vermediler. Oğlum Sivas ilinde okuduğu dönem içerisinde sürekli baskı altında olduğunu
dile getiriyordu. Irkçı ve sözde milliyetçiler tarafından baskı uygulanıp okumaları engelleniyordu. Oğlum
mezuniyet törenine hazırlık yapıyordu. Bu sabah saatlerinde oğlumun bulunduğu ev polisler tarafından
baskın düzenlenip gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
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29 Eylül 2016’da, Kongra Jinên Azad ve Demokratik Bölgeler Partisi İzmir il eşbaşkanı Türkan Poyraz dün
akşam Sivas'ta gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde tutulan Poyraz'ın gözaltına alınma
gerekçesi hakkında avukat ve aileye herhangi bir bilgi verilmedi.
Şanlıurfa
6 Ocak 2016’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen 3 kişiden Uğur
Özenç Özyürek ve Muhammet Halit Kaya “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla tutuklandı.
7 Ocak 2016’da, Urfa'nın Birecik ilçe merkezi ve Aşme Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında DBP, HDP ve EMEP’li yöneticilerinde aralarından bulunduğu 11 kişi gözaltın alındı. 10 Ocak
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden, DBP
İlçe Eşbaşkanı Hasan Yıldız ve HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Yeşiltepe ile Aliye Kızıldamar, Hüseyin
Karayılan ve Ömer Karadağ isimli yurttaşlar "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak"
iddiaları ile tutuklandı.
10 Ocak 2016’da Birecik’te gözaltına alınan 11 kişiden DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Hasan Yıldız, HDP
İlçe Örgütü Eş Başkanı Yusuf Yeşiltepe’nin de arasında bulunduğu 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve
propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
17 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, 13 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde bir araca güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu, araç içersinde yaşamını yitiren 4 kişiden Mizgin Karageçili için açılan taziye
çadırına gitmek amacıyla yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında, 23 yurttaş gözaltına alındı. Şehitlik Emin Çavuş Polis Merkezi'nde götürülen ve
gözaltına alınanlarla görüşen Avukat Dilek Polat, gözaltındakilerin tartaklandığını, kalaslar ile dövüldüğünü
söyledi. Gözaltına alınanlardan Karageçili'nin yakını Mehmet Karageçili'nin ise, kafasının yarıldığını
söyledi.
18 Ocak 2016’da, Urfa'nın Süleymaniye ilçesinde, M. E. (17) ile M.Y. Ç (17) isimli çocuklar, polis
tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk, "Örgüt
üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurma" iddiasıyla tutuklandı. Avukatları tarafından, çocukların
gözaltına alınma esnasında ve sonrasında ağır işkencelere maruz kaldıkları belirtildi.
22 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, gözaltına alınan Harran Üniversitesi öğrencisi Mehmet Roni Tavukçu, İl
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
2 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde yaşayan Mehmet Kartal çeşitli internet sitelerindeki
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
2 Şubat 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, Mehmet Sekin ve Osman Çetinkaya isimli yurttaşlar, ilçe
girişinde polis tarafından gözaltına alındı. 04 Şubat 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde yaşayan Mehmet Güneş ve Bekir Sürüci ile Birecik
İlçesi’nde yaşayan Ahmet Seçme’nin çeşitli internet sitelerindeki mesajları gerekçe gösterilerek
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi.
4 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde yol kontrolünde gözaltına alınan Mehmet Sekin ve
Osman Çetinkaya “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
7 Şubat 2016 tarihinde, İstanbul'dan Urfa'nın Birecik ilçesine gelen Aynur Doğanay ile Şindar Kaplan isimli
yurttaşlar ilçe otogarında, Siirt'in Kurtalan ilçesinden Urfa merkeze gelen F.G. ile Y.M. isimli çocuklar ile
Azad Erol ise merkez otogarda gözaltına alındı. 8 Ocak 2016’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
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ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Aynur Doğanay ve Azad Erol isimli yurttaşlar
"Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
11 Şubat 2016’da, Urfa'nın Suruç ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Belediye Meclis
Üyesi İsmet Bali ile Süleyman Ak, Dural Belek, Mehmet Hakkı Fırathan ve Ali Altın adlı yurttaşlar gözaltına
alındı. 15 Şubat 2016 tarihinde, Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 5 kişiden Bali, Fırathan ve Altın "Örgüt üyesi olmak" , "Örgüte yardım etmek", "Silah kanuna
muhalefet etmek" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamalarıyla tutuklandı.
13 Şubat 2016’da, Urfa'nın Birecik ilçesinde, polis ve jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Ahmet Kılıç, Halil Genç, Bozan Karayılan, Selahattin Algaç, Mehmet Yaşar, Hüseyin Gökdoğan, Nuh
Karadağ, Atilla Yavuz, Mustafa Şahin, Mahmut Arıkan, Seydi Kayabaş, Tahir Yıldız, Mahmut Korkmazer
ve isimleri öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına alındı. Aralarında DBP’li yönetici ve üyelerinde bulunduğu
14 kişinin açıklama ve protesto yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
14 Şubat 2016’da, Urfa ilinde, KURDÎ-DER Urfa Şubesi Eşbaşkanı Hamza Ayebe, "aranması olduğu"
gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Ayebe, tutuklandı.
15 Şubat 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye getirilişinin
yıldönümünü protesto etmek amacıyla Şırnak Mahallesi'nde gösteri düzenleyen genç gruba müdahalede
bulunan polis, 6’sı çocuk 30 kişiyi gözaltına aldı. 18 Şubat 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 kişiden 24’ü serbest bırakılırken, M.A.T., A.İ, S.E., U.A., E.S.
ve Ö.B. isimli çocuklar "izinsiz gösteri ve yürüyüş" , "Polise mukavemet" ve "Polise taş atmak"
gerekçesiyle tutuklandı.
18 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde gözaltına alınanlardan 6 çocuk “kolluk kuvvetlerine
direndikleri ve taş attıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
21 Şubat 2016’da, Urfa'nın Haliliye ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında 6 yurttaş gözaltına alındı. 23 Şubat 2016’da, Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Ali Bakay ve Abdulkadir Koyuncu isimli yurttaşlar, "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
22 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne bağlı Helbînî Köyü’ne baskın düzenleyen askerler ise Haci
Yalçınkaya ve Sariye Yalçınkaya’yı “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldı.
23 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldıkları
mahkemece “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
28 Şubat 2016’da, Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Alaattin Tüzel, Nergis Okan,
İsmet Balcı ve Zinê Ötünç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 02 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan
ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
1 Mart 2016’da, Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İsmet Balcı ve Zinê Ötünç isimli
yurttaşlar gözaltına alındı. Birecik ilçesinde ise, "örgüte yardım ve yataklık" yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı
gerçekleşen ev baskınlarında Tahir Atmaca ve İsa Atmaca kardeşler gözaltına aldı.
3 Mart 2016’da, Urfa'nın Suruç ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek olan
kadın yürüyüşüne çağrı bildirisi dağıtan Suruç Belediye Eşbaşkanı Nazlı Binici, HDP İlçe Eşbaşkanı Sara
Şahin, DBP İlçe Eşbaşkanı Rojda Binici, Hamide Yavuzer, Güler Koşti ile Fatma Taş isimli kadınlar
gözaltına alındı.
14 Mart 2016’da, Urfa'nın Suruç ilçesinin Aligor Mahallesi'nde TEM Şube'ye bağlı polisler zırhlı araçlar
eşliğinde Abdulvahit Günhan'a ait markete baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu market sahibi
Günhan ellerinden ters kelepçelenerek yaka paça gözaltına alındı. Abdulvahit Günhan, bir dava
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dosyasında aldığı cezanın Yargıtay tarafından onaylanması üzerine 15 Mart günü tutuklandı. Mahkemede
aldığı ceza yüzüne okunan Günhan, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
15 Mart 2016’da, Urfa merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir ekmek fırınına
baskın yapan polis Mehmet Başkale isimli işçiyi gözaltına aldı. Başkale'nin evine de baskın yapan polis,
evde arama yaptı. Başkale, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
16 Mart 2016’da, Urfa’nın Birecik ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezi ve Konak köyünde yapılan ev
baskınlarında 11 kişi gözaltına alındı. Konak köyünde jandarmanın yaptığı baskınlarda Şaban Kaya,
Mahmut Çiftçi, Hasan Çiftçi, Mustafa Kaya ve Mehmet Yavuz ve Hasan Çiftçi’nin evinde misafir olarak
kalan 6 Kobanêli gözaltına alındı. Köylülerin sosyal medya paylaşımları nedeni ile gözaltına alındığı
öğrenilirken, Kobanêli yurttaşların gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemedi. 11 kişi, İlçe Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'a götürüldü.
18 Mart 2016’da, Urfa merkezde bulunan Eyyüp Göncü Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Tutal, okulda
polis tarafından gözaltına alındı. Tural'ın "Örgüt propagandası yapmak" iddiası ile gözaltına alındığı
öğrenildi.
18 Mart 2016’da, Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce kişinin
katıldığı Newroz kutlamasına polis, plastik mermi, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu.
Müdahale ardından ilçe binası önünde açıklama yapıldı. Açıklama bittikten sonra, ilçe binası önünde
bekleyen Yusuf Özyılmaz isimli genç polislerce gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, "PYD'li oldukları" iddiasıyla sınır hattında bulunan 4’ü
Rojavalı 8 kişi gözaltına alındı. 20 Mart 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
8 kişiden, 2'si Rojavalı 6 kişi "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
20 Mart 2016’da, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 gün önce sınır hattında gözaltına alınan 4'ü Rojavalı 8
kişi ilçe adliyesine çıkarıldı. Savcıya "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile ifade veren Burhan Çelik, Mehmet Taş,
Yümnü Üstün ve C.İ. adlı çocuk ile Rojavalı Mehmet Velid Kavat, Hüseyin Şabo, K.H.İ. adlı çocuk
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir Rojavalı serbest bırakıldı.
Mahkemeye ifade veren 7 kişiden K.H.İ. adlı Rojavalı çocuk adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2'si
Rojavalı 6 kişi ise tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi..
21 Mart 2016’da, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Newroz'u kutlayan kitleye polisin saldırısı ardından çıkan
olaylar sonrası evlere yapılan baskında Hayrettin Çağlar, Hamdullah Arız, Mehmet Kazıcı ve ismi
öğrenilemeyen 8 kişiyi gözaltına aldı.
23 Mart 2016’da, Urfa'nın Siverek ilçesinde 20 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarından sonra
gözaltına alınan 5 kişi, polis sorgusunun ardından ilçe adliyesine çıkarıldı. Savcıya "Gösteri ve yürüyüş
kanununa muhalefet", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile ifade
veren 5 yurttaş, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 5 kişi, aynı
iddialarla tutuklanarak Siverek T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklananların isimleri şöyle: Vedat
Sarıçiçek, Vedat Kuş, Şeyhmus Ayvedi, Bayram Ender, Nazım Ekinci.
23 Mart 2016’da, Urfa'da da Harran Üniversitesi'nde Newroz kutlaması yapmak üzere Osmanbey
Kampüsü merkez kafeterya önünde bir araya gelen öğrencilere polis saldırdı. Yaktıkları ateşin etrafında
Newrozu kutlayan öğrenciler, dağılmaya yakın anda polislerin saldırısına maruz kaldı. Üzerlerine gaz
bombası atılıp, plastik mermi sıkılan öğrencilerden 49 unun
"Terli" ve "Yüzleri kızarmış" oldukları
gerekçesi ile gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınan 48 öğrenciden 36'sının ismi şöyle: Mustafa
Altundağ, Ahmet Aydoğdu, Sinem Ayalp, Kemal Diken, İbrahim Çevik, Ferhat Erkuş, Evin Yıldız, Ömer
Perk, Yılmaz Güçlü, Ayşe Kayaaltın, Rukiye Bulut, Salih Baran, Mehmet Güneşli, Ahmet Güneşli,
Ramazan Güneşli, Uğurcan Altundağ, Nurettin Bilici, Merve Boz, Şehnas Müslüm, Bawer Yazar, Meyrema
Erünali, Gülsüm Çiçek, Dilan Özkara, İbrahim Işık, Yalçın Güngör, Mehmet Elmas, Mustafa Aktar, Alican
Demirci, İkbal Özpazar, Gündüz Meriç, Ferhat Canpolatlı, Fevzi Acar, Kısmet Türkekul, Sultan Sayan,
Zührüye Tekin, Fatime Tutar, Mehmet Ali Korkanhata.
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25 Mart 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesi Hirrik a Jorin (Yukarı Hümeyra) köyünde jandarma tarafından
gözaltına alınan Abdulkadir Mutlu adlı yurttaş, adliyeye çıkarıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar
nedeniyle "Örgüt propagandası" iddiasıyla savcıya ifade veren Mutlu, tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Mahkemede ifade veren Mutlu, aynı gerekçeyle tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
26 Mart 2016’da, Urfa'nın Siverek ilçesinde eğitimci Serhat Ayebe ile kardeşi Lokman Ayebe evlerine
düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kardeşlerin, gözaltı
gerekçesi öğrenilemedi.
26 Mart 2016’da, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde Newroz kutlamasından sonra gözaltına
alınan 49 öğrenciden 26'sı emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 23 öğrenci ise Urfa Adliyesi'ne
çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 15 öğrenci serbest bırakılırken, 8 öğrenci mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilen öğrencilerden Fevzi Acar, Nurettin Binici, Mustafa Aktar ve Seyran Ayan "Gösteri
yürüyüş kanununa muhalefet" iddiası ile tutuklandı.
28 Mart 2016’da, Urfa'nın Bozova ilçesine bağlı köylerde, jandarma tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, "Örgüt propagandası", "örgüt üyeliği" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla 11
yurttaş gözaltına alındı.
29 Mart 2016’da, Urfa'nın Siverek ilçesinde 26 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Şiyar
Kayadağ ile Lokman Ayebe İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde ilçe
adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından "Örgüt kurmak ve yönetmek" iddiası ile mahkemeye sev
edilen 2 genç tutuklanarak Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
31 Mart 2016’da, Urfa'da 28 Mart'ta jandarmanın Bozova ilçesi'ne bağlı Arpetin (Gözenek), Sığırcık,
Gunik, Qosar (Koçhisar), Kargılı, Tirkmenwêran, Qavacıx (Kavacık) Cavsak mahallelerinde yaptığı ev
baskınlarında gözaltına alınan 11 yurttaş ilçe adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 11 kişiden 5'i
serbest bırakılırken, Hasan Kurtaran, Enver Polat, Muhittin Şeker "Örgüt propagandası", Emin Yaprak
"Örgüt kurma ve yönetme", Cevher Akgün ile Ali Bağmacı ise "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla
tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren 6 kişi, aynı suçlamalarla
tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
31 Mart 2016’da, Urfa'nın Birecik ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında İslim
Ünverdi, Mustafa Efe, Müslüm Kaynak ve Ahmet Karaca isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
2 Nisan 2016 tarihinde TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü için
yapılacak etkinliğe katılmak üzere, Siirt ilinden Urfa ili Halfeti ilçesi Ömerli köyüne gitmek üzere hareket
eden grubun bulunduğu otobüs, Siverek ilçesinde durduruldu. Otobüse el koyan polisler, 42 kişi yurttaşı
da gözaltına aldı.
3 Nisan 2016’da Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Diyarbakır’dan Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne
bağlı Amara Köyü’ne doğru yola çıkan grubu Siverek’te durduran polis ekipleri 60 kişiyi gözaltına aldı.
3 Nisan 2016’da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü etkinliklerinin düzenleneceği Urfa'nın Halfeti
ilçesi ve Amara mahallesine gitmek isteyen 2 kadının üzerlerindeki yöresel kıyafetleri güvenlik güçlerince
yırtılarak cadde ortasında elbisesiz bıraktığı iddia edildi. Söz konusu kadınlar Ayten Doğan ve İde Yılmaz
ile Goze Danış, Salim Şengel ve araç sürücüsü Ramazan Süer 2 saat gözaltına tutuldu.
3 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, TUHAD-FED öncülüğünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum
günü için yapılacak etkinliğe katılmak üzere İzmir'den gelen İzmir TAY-DER Eşbaşkanı Seda Tarıkulu ve
beraberindekiler Halfeti girişinde gözaltına alındı.
7 Nisan 2016’da Şanlıurfa’da ve Hilvan İlçesi’nde gözaltına alınan 9 kişiden Serhat Baytak, Hasan Şahin,
Mehmet Erbey ve M. Sancar adlı 4’ü “yasaklı doküman taşıdıkları” gerekçesiyle tutuklandı.
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9 Nisan 2016’da, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sözleşme yenilemediği Urfa'daki Özel Ursu
Hastanesi çalışanları, tepkilerini göstermek üzere Topçu Meydanı'na yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüş
kortejinin önünü kesip sağlık emekçilerine coplarla saldıran polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
11 Nisan 2016’da, Urfa'da Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı takip etmek amacıyla akreditasyon başvurusu
yapan gazeteci İbrahim Uygur'un 8 Nisan Cuma günü gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. Bugün Haber
Ajansında çalışan Uygur'un, önceden aldığı "Denetimli serbestlik" kapsamında imza atmadığı gerekçesi
ile tutuklandığı belirtildi.
13 Nisan 2016’da Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde polis ekipleri “internet siteleri aracılığıyla
cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla 6 kişiyi gözaltı aldı. 6 kişiden Hasan Cidir, Yunus Toprak,
Adil Turgut, Mecnun Toprak ve Müjdat Turgut adlı 5 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Urfa’nın Hilvan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan 7 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Toprak, Müjdat Turgut, Mecnun Toprak, Adil Turtgut ve Hasan Cıdır,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Karakaya ile Ramazan Toprak "adli
kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
16 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Hilvan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında İbrahim Demir
isimli yurttaş gözaltına alındı.
18 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 10
yurttaş (Ramazan Şengel, Mazlum Suer, Emrullah Arıs, Abdulaziz Dakak, Ahmet Çelik, Şahin Doğan,
Çetin Ekinci, Faysal Dinek ile bedensel engelli olan İbrahim Çiftçi ve Aziz Kanar) gözaltına alındı.
21 Nisan 2016 tarihinde Urfa ilinde, HDP Urfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü, kent girişinde polis tarafından
gözaltına alındı.
23 Nisan 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde gözaltına alınan HDP üyesi veya aktivisti 15 kişiden
mahkemeye sevk edilen 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
1 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 17
kişi; Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde Turgut Oğuz ve Selahattin Ergül “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Urfa’nın Birecik ilçesinde, HDP İlçe Yöneticisi Halil Genç, polislerce gözaltına alındı.
Partiyi basan sivil polis Genç'i aradıklarını ve gözaltı yapacaklarını belirtip partiden ayrıldı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Suruç ilçesinde, polis ve jandarma tarafından düzenlenen ev
baskınlarında belediye meclis üyeleri Abdi Gümüş ve Serdar Tekinalp ile İsa Tekin, Yunus Özaras, Fidel
Gümüş ve Mehmet Tavas isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 14 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İlçe
Eşbaşkanı Garip Yeşil’in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 13 Mayıs 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 6'sı serbest bırakılırken,
Ferdi Yaşar, Bayram Aksüt, Eyüp Yıldız ve Mehmet Sürücü isimli yurttaşlar "Cumhurbaşkanına hakaret",
"örgüt propagandası" ve "Gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" iddiası ile tutuklandı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir Atilla ile Sabri
Işık, Nahsan Dağtekin, Mazlum Dağtekin, Ferit Demirtaş, Faik Ökten ve Halil Bozan isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
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13 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’da ve ilçelerinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonlarıyla
gözaltına alınan DBP üyelerinin de olduğu 37 kişiden Ceylanpınar’a bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nin
muhtarı Nezir Atilla ile Nahsan Dağtekin’in İl Emniyet Müdürlüğü’nde gördükleri işkence ve kötü muamele
uygulamaları nedeniyle hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Gördükleri işkence nedeniyle hastaneye
kaldırılan 2 kişiden Nezir Atilla’nın beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tutulduğu bildirildi.
15 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş kent merkezinde,
motosikletiyle seyir halindeyken polisler tarafından gözaltına alındı.
17 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, Mehmet Fırat isimli yurttaş, polis tarafından
gözaltına alındı. 18 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Fırat, sosyal medya yolu ile "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
25 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından Radyo Karacadağ bürosuna yönelik gerçekleştirilen
baskında Müslüm Polat, Mizgin Çay, Zozan Kolay gözaltına alındı. 3 kişi, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
25 Mayıs 2016’da Polis ve jandarma ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde
7 kişiyi gözaltına aldı.
25 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ilinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Hacim Şahin,
Sedat Şahin, Emine Şahin, Kemal Şahin, Adul Şahin, Aziz Şahin ve Faruk Şahin isimli yurttaşlar gözaltına
alındı. "Örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla gözaltına 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
31 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Viranşehir ilçesinde, defnedilmek üzere ilçeye getirilen Şervan Zagros
kod isimli HPG militanı Rıdvan Özçakı’nın cenazesini karşılamak isteyen yurttaşlara askerler izin vermedi.
Bu karara itiraz eden Mehmet Garip Özçakı, Mehmet Salih Güven ve Ekrem Özçakan isimli yurttaşlar,
mahalleyi abluka altına alan askerler tarafından gözaltına alınarak, Demirci Jandarma Karakolu'na
götürüldü.
2016 yılının Haziran ayında, İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Aytekin Kılıç, bulunduğu beyanlarda
özetle; 01.06.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve götürüldüğü Urfa TEM şubesinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldığının belirtmiştir. Gözaltı işlemlerinin tamamlanması ardından sevk edildiği
adliyede mahkeme heyetine yaşadığı mağduriyeti anlatan Kılıç, ifade işlemlerinin ardından, polislerce
‘Bunu senin yanına bırakmayacağız, senin ailenin hepsini tanıyoruz’ tehdit edildiğini belirtmiştir.
1 ve 3 Haziran 2016 tarihinde Urfa ili kent merkezi ile Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde polis
tarafından düzenlenen operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı. 5 Haziran 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9’u "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı. Tutuklananların kişilerin isimleri şöyle: HDP Urfa İl Yöneticisi Mehmet Duvar, DBP Haliliye İlçe
Eşbaşkanı İzzettin Gök, DBP Viranşehir İlçe Eşbaşkanı Hoşnav Ata, Eyüp Bağışkondu, Aytekin Kılıç,
Hürriyet Seymen, Mustafa Bazer, Şemse Akın ve Gülsüm Çiçek.
7 Haziran 2016 tarihinde Urfa ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından 4 yurttaş gözaltına
alındı. 10 Haziran 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen 4 kişiden Aydın Aba ile Enver Kanmaz isimli yurttaşlar “Örgüte üye olmak” iddiasıyla
tutuklandı.
16 Haziran 2016’da, Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alınıp 1 Haziran'da "Örgüt propagandası
yapmak" iddiası ile tutuklanan İnci Korkankorkmaz, Özgür Gündem gazetesine yazdığı mektupta
gözaltında kendisine işkence eden polisin tecavüz tehdidine uğradığını anlattı.
23 Haziran 2016’da, Urfa’nın Suruç ilçesinde sabahın erken saatlerinde polislerce yapılan ev
baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı. Polisler, Cumhuriyet mahallesindeki evlerinde Nebiha Aslantekin ve
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Osman Kiliç'ı, Sarayaltı mahallesindeki evinde de Mayde Kurtekin'i gözaltına aldı. Polis baskın yaptığı
evlerden birinde 13 yaşındaki Nurten Aslantekin'in kafasına silah dayadığı öğrenildi.
24 Haziran 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde sabahın erken saatlerinde polislerce yapılan ev
baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. Yenimahalle, Şırnak ve Emiroğlu mahallelerinde evlere baskın
düzenleyen polis, evleri dağıttı, elektronik eşyalara el koydu. Baskınlarda Mehmet Ali İzci, Mahmut İnan,
Mustafa Tamamboğa, Salih Gülpınar ve Ecevit Gökalp isimli yurttaşların gözaltına aldığı bildirildi. İfade
işlemlerinin ardından "örgüt üyesi olma" iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan İnan, Gülpınar, Gökalp ve İnci
tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne, Dilok'ta hakim karşısına çıkan Tamamboğa 27 Haziran günü
Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Öte yandan dosya kapsamında daha önce gözaltına alınan
Mahsum Şen ve Gurbet Çiçek'te aynı suçlamayla tutuklanarak Mardin M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
25 Haziran 2016’da, Urfa’nın Bozova ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda 5 yıldır görev yapan 11 yıllık Fen Bilgisi
öğretmeni Bekir Surücü hakkında meslekten men istemiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sınıf
öğretmenliği yaptığı şubede sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçmek yerine "Başkan" ve "Eşbaşkan"
seçtiği, seçtiklerini ise her hafta değiştirdiği, böylelikle eğitim yerine "politik faaliyet yürüttüğü" gerekçesi ve
facebook paylaşımları nedeni ile 28 Ocak'ta da gözaltına alınıp tutuklanan Sürücü, 26 Şubat'ta çıkarıldığı
mahkeme tarafından tahliye edilse de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hakkında soruşturma başlattı.
15 Temmuz 2016’da, Azadiya Welat Gazetesi Urfa çalışanı Mustafa Göktaş, akşam saatlerinde merkez
Haliliye ilçesi İpekyol mahallesinde yolda yürüdüğü sırada kendisini durduran polisler tarafından gözaltına
alındı.
21 Temmuz 2016’da, Suruç Katliamı'nın birinci yıldönümünde katliamın yaşandığı Amara Kültür
Merkezi'nde yapılan anma etkinliğine katılmak için ilçeye gelen Yunanistan yurttaşı Maria Narfan,
Bulgaristan yurttaşı Sisi Yrasır ile Mizgin Acet polisler tarafından gözaltına alındı. Üç kişinin Suruç
Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının yanlarında bulundurdukları için gözaltına alındığı
öğrenildi.
23 Temmuz 2016’da Urfa ilinde, Mehmet Ali Genç ve Metin Kösemen isimli gençler, polis tarafından
gözaltına alındı. 4 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen 2 genç, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
23 Temmuz 2016’da, Urfa’da darbe girişimi kapsamında gözaltına alınan Şanlıurfa.com haber sitesi sahibi
Muhammed Taşçılar ve yayın yönetmeni Mehmet Dener, Emniyet'teki sorguların ardından dün gece
adliyeye çıkarıldı. Savcı tarafından "örgüt üyesi olmak" iddiası ile mahkemeye sevk edilen 2 gazeteci, aynı
gerekçeyle tutuklandı.
1 Ağustos 2016’da Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Emrah Adsız
isimli yurttaş gözaltına alındı. Yine çarşı merkezinde dolaştığı sırada HDP eski ilçe yöneticisi Metin İnci,
polis tarafından gözaltına alındı. İnci ve Adsız, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 Ağustos tarihinde
ise, düzenlenen ev baskınlarında Sabri Işık ve Şeyhmus Çeri isimli yurttaşlar, 10 Ağustos'ta da Emrullah
Akdemir isimli yurttaş gözaltına alındı. 17 Ağustos 2016 tarihinde, Emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklanma tutuklandı.
4 Ağustos 2016’da, Urfa’da 23 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutulan ve gördükleri işkence ile uzun
gözaltı süresini protesto etmek amacıyla açlık grevine giren Mehmet Ali Genç ve Metin Kösemen,
çıkarıldıkları Urfa Adliyesi'nde tutuklandı.
4 Ağustos 2016’da Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde düzenlenen bir etkinlikte “Tecrit insanlık suçudur,
sağlığın sağlığımızdır” yazılı pankartı açtıkları gerekçesiyle DBP İlçe Örgütü eş başkanları Mehmet Kaplan
ve Rojda Binici gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında 6 kişi (HDP
İlçe Eşbaşkanı Gülbahar Fidan, DBP İlçe Yöneticisi Ali Gültekin, Ferhat Adsız, Mehmet Adsız, Mehmet
Akgül, Ahmet Karatay) gözaltına alındı. 18 Ağustos 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
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işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Gülbahar Fidan ve Ferhat Adsız "Örgüt propagandası
yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
12 Ağustos 2016’da Urfa ili Birecik ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP eski
ilçe yöneticisi İslim Ünverdi ve çocukları Deniz ile Newroz Ünverdi gözaltına alındı.
15 Ağustos 2016’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi
gözaltına aldı.
15 Ağustos 2016’da Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 yurttaş
(DBP İlçe Eşbaşkanı Fethullah Fidan ve oğlu Doğu Fidan, Hasan Turan, Ferhat Bulut, Abdulmecit Işık,
Diyar Işık, Hamdullah Ado, Ahmet Ado) gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen 8 kişiden
Doğu Fidan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
18 Ağustos 2016’da Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Av.
Hüseyin Akay ve Mahmut Işıklı isimli bir yurttaş, gözaltına alındı.
21 Ağustos 2016’da Urfa ve ilçelerinde, düzenlenen ev baskınlarında 42 kişi gözaltına alındı. 42 kişiden
22’si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk 20 kişiden Hüseyin Tangat isimli
yurttaş tutuklandı.
20 Eylül 2016’da Urfa ili Birecik ilçesinde, polis tarafından HDP İlçe binasına baskın düzenlendi. Baskın
sırasında polislerce arama yapılmazken, HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Yeşiltepe gözaltına alındı.
24 Eylül 2016’da Urfa ili Suruç ilçesinde, polisin düzenlenen ev baskınlarında Salih Erarslan ve Vedat
Yenilmez isimli yurttaşlar gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
28 Eylül 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde Belediye çalışanı Mehmet Ekinci, gece vardiyasını
tamamladıktan sonra evine giderken gözaltına alındı. Yolda durdurulup kimlik kontrolü yapıldıktan sonra
hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ekinci, Viranşehir Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü
1 Ekim 2016’da, Radyo Karacadağ'ın kuruluşu olduğu Fırat Basın A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık
Demir’in radyo yayınlarında "Örgüt propagandası" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" edildiği iddiası ile
gözaltına alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi. (Urfa)
1 Ekim 2016’da, Urfa'da yayın yapan ve 30 Eylül günü kapısına mühür vurulan Radyo Karacadağ'ı daha
önce ziyaret ettiği sırada gözaltına alınan Mizgin Çay yeniden gözaltına alındı. Çay 25 Mayıs günü
radyoyu ziyaret etmiş ve ziyaret esnasında radyoya yapılan polis baskını sonucu radyo çalışanları ile
birlikte gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.
3 Ekim 2016’da, Urfa’da yayın yapan Radyo Karacadağ'ın eski çalışanı Salih Erbekler, radyo yayınlarına
ilişkin ifade için çağrıldığı Viranşehir İlçe Emniyeti'ne gidince gözaltına alındı. Erbekler, ilçe emniyetinden
Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
6 Ekim 2016’da Urfa ili Siverek ilçesinde, 24 yıldır tutuklu olan amcası Bahri Dağ'ı Siverek T Tipi
Cezaevi'nde ziyaret etmek isteyen HDP eski ilçe yöneticisi olan Ejder Dağ, askerler tarafından gözaltına
alındı. 2006 yılında hakkında "örgüt propagandası" iddiasıyla açılan bir davanın sonuçlanması nedeniyle
Dağ, Siverek T Tipi Cezaevi'ne konuldu.
7 Ekim 2016’da, Urfa’nın Hilvan ilçesinde Abdurrahman Lak isimli yurttaş sabah saatlerinde evine yapılan
baskın sonucu gözaltına alındı. Lak'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.
18 Ekim 2016’da, Urfa’da gözaltına HDP İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü "Adli Kontrol" şartıyla serbest
bırakılırken, Sadık Demir, Mizgin Çay ve Salih Erbekler “örgüt üyesi” oldukları gerekçesiyle tutuklandı.
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19 Ekim 2016’da, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 3 Ekim'de "Örgüt üyeliği" ve "Eylem yapacakları"
gerekçesiyle gözaltına alınan çoğu çocuk 14 kişi 16 günlük gözaltı süresinin ardından Urfa Adliyesine
çıkarıldı. F. T. (16), B. İ. (16), M. T. (16), A. E. (17), B. Y. (16), Y. Ö (15), M. S. D. (16), S. Y. (17), S. G.
(16) ve M. B. (17) isimli çocuklar çıkarıldıkları savcılık ifadelerinin ardında "Adli Kontrol şartıyla" serbest
bırakıldı.
25 Ekim 2016’da, Urfa'nın Suruç ilçe merkezinde haber takibi yapan DİHA muhabirleri Arjin Dilek Öncel ile
Beritan İrlan gözaltına aldı. Öncel ve İrlan Suruç Çarşı Polis karakoluna götürüldü.
26 Ekim 2016’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyesi Mahmut Çelik, dün gece saatlerinde
Urfa’da gözaltına alındı.
1 Kasım 2016’da, Urfa'nın Viranşehir ilçesi Karakuzu mahallesi ve ilçe merkezinde 5 Ekim'de gözaltına
alınan aralarında belediye eski eşbaşkanı Mehmet Burun'unda bulunduğu 10 kişi, 28 günlük gözaltı süresi
sonunda ilçe adliyesine çıkarıldılar. Mahkemeye ifade veren 10 kişiden Viranşehir Belediye eski
Eşbaşkanı ve şimdi Eşbaşkan Yardımcısı Mehmet Burun ile Belediye Meclis Üyesi Ahmet Beyazkaya ve
Haşim Türkoğlu, Mehmet Gökten, Hamza Türkoğlu "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile tutuklanırken, Müslüm
Vural, Necmeddin Aba, A.G, A.K, L.T adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananlar, Urfa T Tipi
Cezaevi'ne gönderildi.
2 Kasım 2016’da, HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın eski danışmanı Mehmet Sıtkı Dehşet, Urfa TOKİ
konutlarındaki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
11 Kasım 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde polis ekipleri Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin
Oğaç gözaltına alındı.
1 Aralık 2016’da Urfa ili Merkez Eyyübiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 yurttaş
(Ahmet İstek, Mahmut Polat) gözaltına alındı.
12 Aralık 2016’da Urfa’nın il ve ilçelerinde aralarında İHD Urfa Şube yöneticileri Av. Mustafa Vefa ve Av.
Serdar Gökkan, İHD eski şube başkanı Av.Gülay Koca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hilvan İlçe
Eşbaşkanı Yusuf Kebeci, DBP Ceylanpınar İlçe Eşbaşkanı Gülten Ceylan, ilçe yöneticileri Yılmaz Tuncer,
Emin Arak, HDP ilçe yöneticileri İsmail Kahraman, Zeynep Demir, Murat Güner, Veysel Bulut ve Lütfi
Ağcan’ın (isimleri öğrenilenler) olduğu 250 kişi gözaltına alındı.
13 Aralık 2016’da Urfa Halfeti ilçesinin DBP'li Belediye Eşbaşkanı Mustafa Bayram, Suruç eski Belediye
Eşbaşkanı Hülya Demir, HDP eski İl Eşbaşkanları Leyla Akça ve Mehmet Çiçek, Büyükşehir Belediye
Meclis Üyeleri Sibel Sütpak, Sami Kılıç, DBP Suruç ilçe yöneticisi Mahide Kurttekin ve parti üyeleri İsmail
Çobanyıldızı, Mahmut Kaya ile İsmail Şahin, 11 günlük gözaltı süresinin ardından bugün Urfa Adliyesi'ne
çıkarıldı. Bir dönem Gülen cemaati üyesi olduğu iddia edilen eski emniyet amiri Ahmet Sait Yayla
tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, DTK ve HDK çalışmaları yürütmekten savcıya ifade
veren isimler, daha sonra "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye sevk edilenler aynı gerekçe ile tutuklanarak Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
13 Aralık 2016’da Urfa’da HDP ve DBP’lilere yönelik dün sabaha karşı başlatılan operasyon kapsamında
gözaltılar sürüyor. Viranşehir Belediye Eşbaşkanı Filiz Yılmaz'dan sonra diğer eşbaşkan Emrullah Cin de
gözaltına alındı. Cin'in, Urfa merkezde bulunduğu esnada ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı
öğrenildi.
22 Aralık 2016’da, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, 3 Aralık'ta bir eve düzenlenen baskında Erol Özgezer ve
3 YPS'linin yaşamını yitirmesi ile alakalı olarak gözaltına alınan 12 kişi sabah saatlerinde adliyeye
çıkarıldı. "Örgüt üyesi olmak" iddiası ile savcılık ifadeleri alınan kişilerden biri “adli kontrol” şartı ile serbest
bırakırken, diğerleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan kişilerden
10'u aynı suçlama ile tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.
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23 Aralık 2016’da Urfa ilinde, 13 Aralık 2016’da gözaltına alınan ve bir hafta süren gözaltı
operasyonlarında gözaltına alınan 250 kişi, gruplar halinde adliye sevk edildi. "Örgüt propagandası"
yaptıkları iddiası adliye sevk edilenlerden 3 kişi tutuklandı.
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan
Ayfer Başlığ isimli yurttaş, bulunduğu cezaevinden İHD Şırnak Şubesi'ne mektup göndererek gözaltında
işkenceye maruz kaldığını anlattı. Başlığ şunları anlattı: “Ben Ayfer Başlığ, Silopi Belediyesi Meclis
Üyesiyim. Tutuklandığım gün ailemle birlikte mahallemizdeki insanlarla hendek dışındaki Yıldız Halı
Sahası'na götürüldük. Erkeklerin kimliğini kontrol ettikten sonra otobüslere bindirip Yenişehir
Mahallesi'ndeki kapalı spor salonuna götürüldük. Polis GBT'lerimize baktı. Kardeşim ve benimle birlikte
birçok kişi gözaltına alındı. İlk önce çıplak arama yaptılar ve sıraya dizdiler. Saat 14.30 civarıydı, hepimizin
suratını duvara döndürmüş yüksek sesle küfrediyorlardı ve kafamızı yukarı kaldırmamıza izin
vermiyorlardı. Birkaç polis, yanımdaki üç gence dayak atmaya başladı. Kafalarını duvara vurdular. Kanlar
içinde yere düşüp bayıldılar, üzerlerine su döktüler. Saat 20.00'a kadar bu şekilde bekletildik. Daha sonra
çok soğuk bir nezarete alındım. Battaniye istedik, ıslak battaniye verdiler, gece boyunca ağlama ve bağrış
sesleri geliyordu. Sanırım o gençlere işkence ediyorlardı. Bize 'başınızı kaldırırsanız alnınızın çatısından
vururuz' tehdidinde bulundular. Aynı gece geç saatlerde beni çağırdılar, sorgu başladı. Kardeşim ve diğer
gençleri gördüm. Hepsinin yüzünde işkence izleri vardı. Mehmet Deniz isimli genci bizden ayrı tuttular. 3
polis öldürdüğünü söylüyorlardı, sık sık işkence edip küfür ediyorlardı. 4'üncü gün sabah Şırnak'a
getirildik. Oraya gelen bir asker bize laf atıp terörist olduğumuzu bizi öldüreceğini söyledi. Ben de çok
kızdım ve 'sizsiniz terörist' dedim. Göğsünde bulunan bıçağı göstererek 'bunu bir teröristten aldım, hepinizi
bu satırla keseceğim' dedi. Ben de ona 'sen IŞİD'li misin?' dedim aramızdaki kavga büyüdü. Ha bire
ölümle tehdit ediyordu, nezaretin önü askerlerle dolmaya başladı. Her gelen asker bize ağza alınmayacak
küfürler ediyordu. O sırada bir asker çıkıp susmamı söyleyip küfretti. Ben susmadım 'bizi rahat bırakın'
dedim. Silahını çıkarıp 'sus seni vururum' diye tehdit etti. Yanındaki askerler onun elini tuttu o an elindeki
silah patladı. Arkadaşları onu uzaklaştırdı. Duvara baktığımda bir delik vardı. Ardından bir süre geçti şahit
olan askerlerden biri geldi fotoğrafımızı çekmek istedi, izin vermedik. Askerin yüzü açıktı. Bir süre sonra
duvardaki deliği kapattılar. Beni oradan alıp otobüse bindirdiler. Biz 8 kişiydik, devlet hastanesine
götürülüp sağlık raporlarımızı aldık. Hastaneden sonra tekrar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildim.
Yolda götürülürken yine küfür ettiler. Bir saat sonra cezaevine götürüldüm."
2 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Silopi Belediye Eşbaşkanı Emine Esmer ve Esmer’in şoförü
Cemal Yiğit isimli yurttaş, polis tarafından gözaltına alınarak, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
5 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 24 kişi ile birlikte
gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 5 çocuk babası Kadir Azma, İHD Şırnak Şubesi'ne mektup
göndererek, maruz kaldığı işkenceye anlattı: Çatışmaların yoğun olduğu dönemde çocuklarımı güvenli bir
bölgeye taşımaya çalışırken, gözaltına alındım. Daha sonra bana işkence yapıldı. 5 gün boyunca işkence
gördüm. Hiçbir şekilde tedavi edilmedim. Yarama copla vuruldu. Okuma-yazma bilmediğim halde, ne
olduğunu bilmediğim bir kağıdın zorla imzalattırıldı. Bana yapılan işkence ve hakaretler, gözaltına
alındığım ilk günden cezaevine götürüldüğü güne dek devam etti.
5 Ocak 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesi Cudi Mahallesi’ndeki evinden 20 Aralık 2015’te komşusuna giderken
sırtıyla sağ kolundan vurulan ve sırtından çıkarılamayan kurşun nedeniyle 4. ameliyatını bekleyen Hasan
Uysal, yattığı Şırnak Devlet Hastanesi’nden gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
5 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, polis tarafından
düzenlenen ev baskınlarında aralarında DİHA Silopi Muhabiri Nedim Oruç’un da bulunduğu 37 yurttaş
gözaltına alındı. 3 Ocak 2016’da, ise 20 yurttaşın daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar,
Yenişehir Mahallesi Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. 06 Ocak 2016 tarihinde, DİHA Silopi Muhabirimiz
Nedim Oruç, akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
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6 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Barbaros Mahallesi'nden Yeşiltepe Mahallesi'ne annesinin
yanına gitmek istediği sırada güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu Emrullah Uçar (16) isimli
çocuk vurularak yaralandı. Askerlerce gözaltına alınan ve Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçar,
asker ve özel harekat polisleri şiddetine maruz kaldığını belirtti. Uçar, yaşadığı olayla ilgili şunları belirtti:
"Hastaneye götürürken de işkence yapıyorlardı. İçlerinden biri ağzıma tükürdü. Yaralı ayağımı kaldırıp
yere bırakıyorlardı. Defalarca tekrarladılar. Defalarca başıma vurdular. Türk bayrağını bana gösterip ‘bu
ne biliyor musun, bunu tanıyor musun’ diye soruyordu. Beni buraya getirmek üzere ambulansa
bindirdiklerinde de 'Kelimeyi şahadet getir' diyorlardı. Onlar bana işkence yaparken oradaki hemşirler de
gülüyorlardı" dedi.
6 Ocak 2016’da Şırnak’ta zırhlı araçlardan açılan ateşle öldürülen Çetin Taşar’ın (19) cenazesini
hastaneye taşıyan Hadi Taşar, Halit Taşar ve Şeyhmus Taşar adlı 3 akrabası gereçke gösterilmeden
polisler tarafından gözaltına alındı.
6 Ocak 2016’da Özel harekât timlerinin operasyonu sonucu Şırnak/Silopi’de gözaltına alınan 37 kişiden
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
tutuklandı.
10 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılan ateş sonucu Selahattin Gündüz (14) isimli çocuk, karnından yaralanandı. Gündüz, yaralı
olarak kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde, polis tarafından gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yaralanan 2
yurttaşı Cizre Devlet Hastanesi'ne götüren Kemal Karataş ve Önder Poyraz isimli yurttaşlar, polis
tarafından gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, polis tarafından
Nur mahallesinde bir eve düzenlenen baskında İhsan Baran isimli yurttaş gözaltına alındı. Aynı mahallede
Hasan Geçgel ve Temel Yılmaz isimli yurttaşlar gözaltına alınırken, ilçe girişinde de Lokman Uçar isimli
yurttaş gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’da özel harekât timlerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı
Başverimli Beldesi’nde 9 kişi gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, ilçeye bağlı belde
ve bağlı köylerde asker ve polislerce düzenlenen ev baskınlarında zihinsel engelli Azime Mete, zihinsel
engelli oğlu Nezir Mete, Hüsnü Mete, Adem Mete, Tule Mete, Zaman Rüzgar, Ali Kaya, İsmail Bulduk ve
Azad Uslu isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
16 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında,
hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle A.Çapan isimli çocuk, gözaltına alındı. 17 Ocak günü Çocuk Şube
Amirliği'nde tamamlana işlemlerin ardınadn adliyeye sevk edilen A.Ç., "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla
tutuklandı.
17 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından yapılan top atışları ve açılan ateş sonucu, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş ağır yaralandı.
Olayın yaşandığı yerde toplanarak tepki gösteren yurttaşlara ise, güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında Emrullah Ertem, Veysi Basaran, Ziver Nayci ve Bedrettin Adıgüzel isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş, çarşı merkezinde polis
tarafından gözaltına alındı.
20 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, güvenlik güçleri
tarafından açılana ateş sonucu 1’i gazeteci 12 yurttaş yaralandı. Yaralılardan Zinar Demir, kaldırıldığı
Cizre Devlet Hastanesi'nde, hakkında gözaltı kararı olduğu iler sürülerek polis tarafından gözaltına alındı.
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22 Ocak 2016 sabahı Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Sırtköy Beldesi’nin Eş Belediye Başkanı Nuri Akman
evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı
22 Ocak 2016’da, TUHAD-FED Şırnak Temsilcisi Abdulaziz Bilgi, Şırnak T Tipi Cezaevi’ndeki ziyaretinden
sonra gözaltına alındı.
22 Ocak 2016’da Görevden alınan Şırnak/Cizre Belediyesi Eş Başkanı Leyla İmret düzenlenen
operasyonla gözaltına alındı.
22 Ocak 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde, “makul şüphe” iddiasıyla gözaltına alınan Abdulhalim Öz isimli
yurttaş, sevk edildiği adliyede sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek
tutuklandı.
23 Ocak 2016’da, Şırnak-Cizre karayolunda, seyir halindeki bir aracı durduran polis, isimleri
öğrenilemeyen 2 yurttaşı gözaltına aldı.
23 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde abluka ve operasyonlara dair haber takibi yapan Jin Haber
Ajansı muhabiri Mizgin Adım gözaltına alındı.
24 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi Cenazesi sokakta bulunan Rüzgar Yıldızgörer’i (25) teşhis etmek
için 26 Ocak 2016’da Cizre’den Şırnak’a gitmeye çalışan ailesini durduran özel harekât timleri, ailenin
kentten çıkışına izin vermedi ve Abdullah Yıldızgörer’i de gözaltına aldı.
25 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, çatışmaların
ortasında kalan ve bir eve sığınan Ömer Ürün ve soyadı isim öğrenilemeyen Kasım isimli yurttaş,
bulundukları evden polis tarafından gözaltına alındı.
27 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, Cudi Mahallesi'nde
Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar ve Nezir Timurtaş isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.
Avukatlarında alınan bilgiye göre Uçar ve Timurtaş, gözaltında işkenceye maruz kaldı.
27 Ocak 2016’da Şırnak’ın Toptepe Köyü’nde düzenlenen ev baskınlarında aralarında MEYA-DER Şırnak
Şubesi Başkanı Halit Güngen’in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
29 Ocak 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Gabar Vesek,
Orhan Acet, Enes Aydoğan ve Mehmet Çagli isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Kurtuluş köyünde ise
askerler tarafından düzenlenen baskında HDP üyesi Tacettin Erdemiş, gözaltına alındı.
31 Ocak 2016’da, 29 Ocak 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde özel harekât timleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlardan Mehmet Çağlı ve Enes Aydoğan “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak
tutuklandı.
31 Ocak 2016’da, yaralılara ve cenazelere ulaşmak üzere beyaz bayrak açarak Cizre’nin Cudi
Mahallesi’ne yürüyüş başlatan 11 kadın, özel harekât timleri tarafından “sokağa çıkma yasağını ihlal
ettikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.
3 Şubat 2016’da Daha önce güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu vurularak yaralanan Halil Özkül (21)
tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesi’nden gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da Şırnak’ta “hutbelerde öz yönetimi savunan konuşmalar yaptığı” gerekçesiyle tutuklanan
Bakır Kutlu (Baki Kutlu) adlı imam hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davaya
başlandı. Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın savunmasını alan hâkim, 3 yıl 2 ay
hapis cezası verdikten sonra Baki Kutlu’yu tahliye etti.
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11 Şubat 2016’da Şırnak'ın Cizre ilçesinde devlet güçlerinin soykırım saldırılarında yaralanan ve AİHM’in
tedbir kararı vermesi sonucu Mardin’e kaldırılan Helin Öncü, 3 haftadır tedavi gördüğü Mardin Devlet
Hastanesi'nde taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce sadece birinci derecede yakınlarının ziyaret
etmesine izin verilen ve sürekli polis gözetiminde tutulan Öncü, taburcu edilir edilmez gözaltına alınarak İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Şubat 2016’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde operasyon düzenlenen 3 binanın bulunduğu Cudi ve Nur
mahallelerine giden aileleri takip eden DİHA muhabiri Beritan İrlan ve 15 kişi “sokağa çıkma yasağını ihlal
ettikleri” gerekçesiyle özel harekât polislerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Beritan İrlan’ın
götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde çıplak arama işkencesine maruz kaldığı öğrenildi.
15 Şubat 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında aralarında Silopi
Belediyesi Eş Başkanı Seyfettin Aydemir ile tamamı belediye meclis üyesi ile belediye personelinden
oluşan en az 15 kişi gözaltına alındı.
16 Şubat 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 8
kişiden İdris Demir, İdris Algan, İsmail Şen, Muttalip Sakman ve Jiyan Demir “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
19 Şubat 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi Turgut Özal Mahallesi’nde top atışları sonucu yıkılan bir evin
enkazında mahsur kalan Abdulcelil Gasyak’ın başından yaralandığı öğrenildi. Zihinsel engelli olduğu
belirtilen Abdulcelil Gasyak’ın kaldırıldığı hastaneden tedavisi tamamlanmadan gözaltına alındığı öğrenildi.
23 Şubat 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde yol kontrolü yapan özel harekât ekipleri, Silopi Belediyesi Eş
Başkanı Emine Esmer ve şoförü ilçe girişinde gözaltına aldı.
4 Mart 2016’da gözaltına alınana Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Eş Belediye Başkanı Emine Esmer ve şoförü
Cemal Yiğit aynı gün çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
6 Mart 2016’da Şırnak/Cizre’de gözaltına alınan Yunus Emlak (27) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
tutuklandı.
9 Mart 2016’da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonlarla Şırnak’ta 9 kişiyi “yasadışı
örgüt üyesi oldukları veya propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldı.
9 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre İlçesinde "Vahşet bodrumunda" katledilen Cihan Karaman için Aydın'ın
Ovaemir Mahallesinde bir kahvehanede düzenlenen taziyeye "örgüt propagandası" yapıldığı gerekçesiyle
polis baskın düzenledi. Polisin baskını sonucu yaşanan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.
9 Mart 2016’da, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve bağlı köylerde, özel harekat polisleri ile asker tarafından 8
Mart günü akşam saatlerinde eş zamanlı ev baskınları yapıldı. Yapılan baskınlarda Aynur Şekerci, Selim
Durmuş, Ekrem Ataman, Xebat Ani, Hakkı Temel adlı yurttaşlar gözaltına alınarak Beytüşşebap İlçe
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemleri ardından adliyeye sevk
edildi. Adliye sevk edilen 4 kişi savcılık ifadesi ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk
edildi. Mahkeme, Selim Durmuş, Ekrem Ataman, Xebat Ani, Hakkı Temel adlı yurttaşları "örgüte yardım
ve yataklık" iddiasıyla tutukladı. Aynur Şekerci ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
10 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde ilçeye bağlı Yarbaşı Köyü'nde sabah saatlerinde birçok eve basın
düzenleyen asker 6 yurttaşı gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşların İlçe Jandarma Komutanlığı'na
götürüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan yurttaşların isimler ise şöyle: Kudbettin Alkay, Ramazan Örüç,
Hasret Örüç, Muhittin Uca, Sadık Saka, Fahri Örüç. "Örgüt üyesi olmak" iddiası ve tutuklanma talebiyle
nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasret Örüç, Kutbettin Altay ve Sadık Saka 11 Mart günü tutuklandı.
13 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıkıyönetim saldırılarına "gündüz arası" verilmesine rağmen
sabah saatlerinde Kobanê Caddesi'nde seyir halindeki bir motorsikletliyi havaya ateş açarak durduran
polis, sürücüyü darp etti. İsmi öğrenilemeyen gencin darp edildiğini gören bir kadının polise tepki
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göstermesi üzerine, kadın da polisler tarafından darp edildi. Kadın ve genç uzun süre polislerin şiddetine
maruz kaldıktan sonra, genç polisler tarafından gözaltına alındı.
15 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıkıyönetim uygulamaları ve operasyonlar devam ederken.
öğlen saatlerinde Dağkapı Mahallesi'nde bulunan evine polisler tarafından baskın yapılan Emin Çağırcı
gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Eğitim-Sen Şube Başkanı Osman Tetik; Siirt’te bir kişi yapılan
ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
16 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Dayar Sokak'ta Rızgar Dayar isimli genç evinin
önünde polisler tarafından apar topar zırhlı araca bindirilerek gözaltına alındı. Ailesinin gözü önünde
gözaltına alınan Dayar'ın, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Şoförlük yaptığı ve aracıyla yurtdışından bu
sabah Cizre'ye geldiği öğrenilen Dayar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
17 Mart 2016’da, Şırnak'ın Uludere (Qileban) ilçesinde Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi Zeynep Babat ile
DBP Şenoba Belde Örgütü yöneticileri Kutas Babat ve Cemil Gün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 Kürt
siyasetçi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.
17 Mart 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Dirsekli köyü muhtarı Lokman Özyiğit, gece evine yapılan
baskınla gözaltı alındı.
18 Mart 2016’da, Şırnak'ın Kumçatı (Dêrgul) beldesinde sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında
Belediye Meclis üyesi İbrahim Çakır, Hamit Sirek ve Sait Kıraç isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına
alınan 3 kişi Jandarma Karakolu'na götürüldü.
19 Mart 2016’da, Şırnak ili Balveren beldesinde, gittiği Milli Jandarma Karakolu'nda gözaltına alınan ve
"TEM ifadeni istiyor" gerekçesiyle Şırnak TEM Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şırnak Belediye Fen İşleri
Müdürü Abdurrezak Yıldız, tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyede, tutuklandı. Dosyada olan gizlilik
kararı gerekçesi ile Yıldız'ın hangi iddia ile tutuklandığı öğrenilemedi.
19 Mart 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde HDP ilçe binası önünde yapılan Newroz kutlamasına polis
saldırısı ardından başlayan olaylarda gözaltına alınan ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 30
kişi, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
20 Mart 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan DBP ilçe
yöneticisi Musa Çetin ve Silopi Belediye çalışanı Siyajin Buruntekin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye
getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişiden Baruttekin serbest bırakılırken, Çetin tutuklanarak Şırnak T Tipi
Cezaevi'ne gönderildi. Ceylanpınar İlçesi’nde ise 6 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
20 Mart 2016’da, Şırnak Balveren beldesinde devlet güçleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında
Şırnak Belediyesi çalışanı Abdurrahim Belge (23) bir soruşturma kapsamında ifadesi olduğu gerekçesiyle
gözaltına aldı. Abdurrahim Belge 21 Mart günü serbest bırakıldı.
21 Mart 2016’da, Şırnak Balveren beldesinde ailesi ile birlikte önceki gün gittiği Milli Jandarma
Karakolu'nda gözaltına alınan ve "TEM ifadeni istiyor" gerekçesiyle Şırnak TEM Şube Müdürlüğü'ne
götürülen Şırnak Belediye Fen İşleri Müdürü Abdurrezak Yıldız, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
22 Mart 2016’da, Newrozu'nun düzenleneceği Cizre'ye gelmek üzere yola çıkan HDP, DBP, DTK
eşbaşkanları ile HDK eşsözcülerinin de aralarında bulunduğu heyet, İdil'e 20 kilometre uzaklıktaki Basiprîn
köyü girişinde durduruldu. Devlet güçleri, Şırnak Valiliği'nin kararını gerekçe göstererek geçişlere izin
vermedi. Newroz'a katılmak üzere Silopi'den ilçeye gelen minibüsü durduran özel harekat timleri, ismi
öğrenilemeyen 2 genci gözaltına aldı. Cizre'ye giden HDP anons otobüsü ilçe girişinde devlet güçleri
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tarafından durdurularak, el konuldu. Otobüsün şoförü şoförü Ferhat Dalmızrak ve soyadı öğrenilemeyen
teknisyen Celal gözaltına alındı.
22 Mart 2016’da, Cizre newrozu için toplanan halka müdahalenin yoğunlaşması üzerine halk mahalle
aralarına geçti. Bu sırada polis, "Kürdistan" yazılı tişört giyen 10 yaşındaki bir çocuğu alıkoydu. Tişörtü
parçalayarak çocuğun üzerinden çıkaran polis, ismi öğrenilemeyen çocuğu gözaltına aldı.
24 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 gün önce gözaltına alınan Metin Sulmaz isimli yurttaş savcılık
ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. "Örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklanan Sulmaz, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
25 Mart 2016’da, Şırnak'ın Dergul (Kumçatı) beldesinin DBP'li Eşbaşkanı Aziye Durak gözaltına alındı.
26 Mart 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel timlerin yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan Ağıt Şık
isimli yurttaş, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine
gönderildi.
26 Mart 2016’da, Şırnak'ın Gündoğdu Mahallesi'nde evine top mermisi isabet etmesi ardından devlet
güçleri tarafından gözaltına alınan Ferhat Öğmen ile Kasrik beldesinde gözaltına alınan DBP Dergul
Eşbaşkanı Aziye Durak serbest bırakıldı.
30 Mart 2016’da, Şırnak'ın Kasrik (Qesirgê) Beldesi'nde bulunan askeri yol kontrol noktasından geçen
Fazıl Kutlu, Nedim Ergin ve Ahmet Batmaz gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaşlar uzun süre arama
noktasında bekletildikten sonra zırhlı araçlarla Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na
götürüldü. Gözaltılarına hiçbir gerekçe gösterilmeyen yurttaşlar, daha sonra serbest bırakıldı.
30 Mart 2016’da, Şırnak ili, Dirsekli köyüne giden Mehmet Zahit İkiter ile Muhittin Ersoy isimli çocuklar
askerler tarafından gözaltına alınarak, İdil İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
1 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde devlet güçleri sabah erken saatlerde birçok eve baskın
düzenledi. Cudi, Nur ve Konak mahallelerinde onlarca zırhlı araçla düzenlenen ev baskınlarında İbrahim
Çagırga ve Zaman Yağarcık adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Öte yandan kent dışına çıkmak isteyen Fırat
Malgaz adlı yurttaşta, polisler tarafından gözaltına alındı.
1 Nisan 2016’da, Şırnak'ta, evinden çıkmak istemeyen iki ailenin bireyleri gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan Ahmet Usal’ın ismi öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde DİHA stajyer muhabiri Fırat Duymak, evden çıktığı sırada özel
harekat polislerince gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra zırhlı araca konulan Duymak'a, polislerin
"Seni gezmeye götüreceğiz" dediği iddia edildi. Duymak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
6 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde MEYA-DER Botan Eşbaşkanı Mele Kasım Yiğit Nusaybin
Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Yiğit ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
6 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekat polisleri tarafından birçok eve yapılan baskınlarda
aralarında DBP İlçe Eşbaşkanı Mahmut Yıldızgörer'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. "İlçede ilan edilen yasağa uymamak" ve "2911 sayılı kanuna muhalefet etmek"
gerekçeleriyle gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak ulaşılan
bilgilere göre, gözaltına alınanlardan 4'ü emniyette polislerin şiddete maruz kaldı.
6 Nisan 2016’da, Şırnak'tan zorla evinde çıkartılan Ekrem İke isimli yurttaş, Uludere'de evine sığındığı
Nasır Üren (67) ile birlikte gözaltına alındı.
9 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Balveren beldesine bağlı Nerex (Dağkonak) köyüne dün yapılan baskınla
gözaltına alınan Mevlan Güngen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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10 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde gönüllü
olarak çalışmalara dahil olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Gus Vilchises, bu sabah polislerce gözaltına
alındı ve ilçe dışına bırakıldı. Polisler Vilchises'i, "Seni bir daha buralarda görmeyeceğiz" diye de tehdit
etti.
10 Nisan 2016’da, Genel-İş Şırnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin, Güçlükonak'tan Cizre'ye geldiği sırada
ilçe girişindeki arama noktasında durduruldu. Kimlik kontrolü yapılmasının ardından polislerce gözaltına
alındı. İdin 11 Nisan günü serbest bırakıldı.
11 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 10 Nisan günü gözaltına alınan Ethem Kızılcan "örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklanırken, Cizre’de gözaltına alınan Genel İş Şirnak Şube Eşbaşkanı Zeynep İdin'in de
Şirnak’a götürüldüğü öğrenildi.
11 Nisan 2016’da, Şırnak'ta Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hizni Uğur, Silopi ilçesinde yapılan ev
baskınında gözaltına alındı. Şırnak Adliyesi'ne getirilen Uğur, savcılık ifadesinin ardından tutuklama
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Uğur, tutuklanarak, Şırnak T
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
11 Nisan 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinden çıkmak isteyen Abdullah Güngen isimli yurttaş, kentin
girişindeki kontrol noktasında polisler tarafından gözaltına alındı. Yine Silopi'de Nezir Katar adlı yurttaşın
da gözaltına alındığı bildirildi.
11 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yeniden ilan edilen "sokağa çıkma yasağı" ile birlikte evlere
yapılan baskınlarda Hakim İrmez ve Dündar Sansür isimli yurttaşlar gözaltına alınarak ilçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
13 Nisan 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Eşbaşkanı Yahya İdin, Cizre girişinde
bulunan polis kontrol noktasında yapılan aramalar sırasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
öğrenilemeyen İdin'in Cizîr Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. İdin 14 Nisan günü “örgüt üyesi”
olduğu iddiasıyla tutuklandı.
13 Nisan 2016’da Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Y.Y. ve A.Y. adlı 2 kişi “yasadışı örgüte yardım
ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
14 Nisan 2016’da, Şırnak'ın İdil ilçesinde önceki gün "araman var" gerekçesiyle gözaltına alınan Şırnak
Belediyesi çalışanı Zeynep Kayaş, İdil Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kaldığını anlattı.
14 Nisan 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde özel harekat polislerinin Turgut Özal Mahallesi’nde düzenlediği
ev baskınında gözaltına alınan Mehmet Dalmış (45) adlı yurttaş
“örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle
tutuklanarak Midyat E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
14 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan saldırılarından zarar gören yurttaşlarla dayanışmak
amacıyla ilçeye gelen 3 gönüllü, mahallede yardım dağıttığı esnada devlet güçleri tarafından gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Halil Kaya olduğu öğrenilirken, diğer 2'sinin isimleri öğrenilemedi.
14 Nisan 2016’da, Şırnak kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle kentten ayrılan ve 3 gün önce gittiği
İstanbul'dan dönen Şırnak Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Barut, Şırnak Şerafettin Elçi
Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alındı. Barut 15 Nisan tarihinde serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 4 gün önce özel hareket polisleri tarafından Cumhuriyet
Mahallesi'nde yapılan ev baskınında gözaltına alınan Sekvan Çağatay "örgüte yardım ve yataklık" yaptığı
iddiası ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çağatay, aynı iddiayla tutuklanarak Şırnak T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
16 Nisan 2016’da, Şırnak Silopi’de HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında Sekvan Çağatay ve
M.A. (16) çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandılar.
570

17 Nisan 2016 tarihinde Şırnak merkez, ilçe ve köylerinde, farklı tarihlerde gözaltına alınan 8 yurttaş (Fırat
Bayar, İsmail Güngen, Selim Güngen, Hamit İke, Baki Sondak, Abdurrahman Tunç ile isimleri
öğrenilemeyen 2 yurttaş), emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "örgüt
üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında 4
yurttaş gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 4 kişiden Segvan Aytuğ, Ali Sümbül ve Hekim Yorga “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Kumçatı beldesinde, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in şoförü Ahmet
Erkan ve belediye çalışanı Mahmut Sevik gözaltın alındı. Erkan ve Sevik, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen ev
baskınında, Mehmet Konur isimli yurttaş gözaltına alındı.
18 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Serdar Gün, Mehmet Güzel isimli yurttaşlar ilçe girişinde
ve soy ismi öğrenilemeyen Seyithan isimli yurttaş ise polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alındı. 19 Nisan 2016 gözaltına alınan 3 kişiden Serdar Gün “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
20 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, Belediye Kültür Merkezi’nde mevlit verildiği sırada
düzenlenen polis baskınında, DİHA Muhabirleri Süheyla Ölmez ve Mahsum Molak ile MEYADER Cizre
Eşbaşkanı Mele Kasım Yiğit, MEYA-DER yöneticileri Mele Halil Dayan ve Mele Ali Nas ile Ramazan
Yurttapan isimli bir öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, 6 kişi İlçe Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü. İdil Belediye eşbaşkanları Mehdi Arslan ve Nevin Oyman Girasun, ifadeleri
alınmak üzere çağrıldıkları emniyette gözaltına alındı. 22 Nisan tarihinde emniyette tamamlanana ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit, Dayan ve Nas "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
21 Nisan 2016’da daha önce Şırnak’ta gözaltına alınan Basri Gülençi “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
21 Nisan 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında Feride Benzer, Zilan Tetik ve Zeytin
Akman; Silopi İlçesi’nde ise Muhyettin Mete ve oğlu Hasan Mete gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi
“yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla 23 Nisan 2016’da tutuklandı
22 Nisan 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekiplerinin Mizgin
Gelgi, Faysal Ayna, Lokman ve Yakup Erol adlı 4 kişiyi gözaltına aldı, 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” gerekçesiyle 23 Nisan 2016’da tutuklandı.
22 Nisan 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde sokağa çıkma yasağı döneminde yaşamını yitirenler için verilen
mevlide düzenlenen baskınla gözaltına alınan 5 kişiden aynı zamanda mele olan MEYA-DER Cizre
Şubesi Eş Başkanı Kasım Yiğit ve MEYA-DER yöneticisi Ali Nas “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
23 Nisan 2016’da Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ta evini terk etmediği gerekçesiyle
gözaltına alınan Halil Üstek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklandı.
23 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, ilçe girişinde kurulan arama noktasında yapılan GBT
kontrolü sırasında Ömer Güzel (27) isimli bir genç polisler tarafından gözaltına alındı.
23 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Halil Üstek isimli yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. Şirnak İl
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üstek, "örgüt üyesi"
olduğu iddiasıyla tutuklandı.
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29 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Alman Haber Ajansı foto muhabiri Uygar Önder Şimşek
ile İsviçre Le Corrier gazetesi muhabiri Jeremie Berlioux, haber takibi yaptıkları sırada polis tarafından
gözaltına alındı. 2 gazeteci daha sonra polis tarafından ilçe dışına çıkarılarak, serbest bırakıldı.
30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Salih Aydemir isimli yurttaş, evinden çıktığı sırada polis
tarafından gözaltına alındı. 01 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Aydemir, "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
6 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Nur Mahallesi’ne yapılan baskınla gözaltına alınan Halit Uygur
ve Vahap Ötleş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. Zahir Azma ise aynı suçlamadan 8
Mayıs 2016’da tutuklandı.
6 Mayıs 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde gözaltına alınan Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İdil
Temsilcisi Murat Şen “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
7 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Zahir Azma adlı yurttaş, Cizre'den Silopi’ye geldiği
esnada Botaş polis noktasında yapılan kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. Ertesi gün, İlçe
Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azma, "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklandı.
9 Mayıs 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde de İbrahim Şaman ve Salih Karaviş “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
10 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, İbrahim Şaman ve Salih Karaviş isimli yurttaşlar, ilçenin
değişik yerlerinde polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'örgüt üyesi olmak' iddiasıyla tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da Şırnak’ta operasyon düzenleyen özel harekât timleri, Silopi’de 6 kişiyi gözaltına aldı.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 10 Mayıs gecesi Cudi ve Nuh mahallelerinde yapılan ev
baskınlarında Ferhat Ergin, Memet Özdek, Rıdvan Özdek ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alınarak,
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Silopi’ye gelen ve Botaş polis notasında yapılan kimlik
kontrolü sırasında da ismi öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına alındı.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçe merkezinde Salih Şakar ve Mehmet Ür isimli yurttaşlar, yapılan kimlik
kontrolü ardından gözaltına alındı.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak ili Cizîr'in Sur Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında Raşit ve Serhat Yiğit
kardeşler gözaltına alındı.
11 Mayıs 2016’da, Şırnak’ta yapılan hava saldırısı sonucu yaşamını yitiren HPG'li Halit Sungur için
Mersin'de kurulan taziye çadırına polis müdahale etti. HPG'li Sungur'un babası Mehmet Sungur ile Ömer
Sungur ve Emin Sungur gözaltına aldı.
11 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, HDP İlçe eşbaşkanı Ayten Erdem, parti yöneticisi Ömer
Kaşar, Salih Şakar ve Metin Ül gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
12 Mayıs 2016’da İdil’de gözaltına alınan HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Ayten Erden’in de olduğu 4 kişi
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçesinde, özel harekât polisleri tarafından gerçekleştirilen ev
baskınlarında, HDP İlçe Eşbaşkanı Mesut Paksoy ile Gürgün Oran ve Mecit Keskin isimli yurttaşlar
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gözaltına alındı. Ertesi gün, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen Paksoy "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016’da Şırnak’ta gözaltına alınan Kongreya Jinen Azad (KJA) Şırnak sözcüsü Saadet İdin
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Cizre’de taziye katılmak üzere yola çıkan ve aralarında HDP'li kadın
vekillerin bulunduğu heyetin içersinde yer alan Çınar Belediye Eşbaşkanı Rukiye Eryılmaz, aracında
Heviya Jine Dergisi bulunduğu gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı.
13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ilinde, HDP Şırnak İl Yöneticisi Zeki Özcan, yürütülen soruşturma bir
kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, belediye çalışanı Hasan Oruç, ilçede ilaçlama aracıyla
gezdiği sırada gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Oruç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
13 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, belediye çalışanı Hasan Oruç, ilçede ilaçlama aracıyla
gezdiği sırada gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Oruç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
16 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Şenoba Beldesi’nde operasyon düzenleyen özel
harekât ekipleri HDP Belde Örgütü Eş Başkanı Feyzi Babat’ı gözaltına aldı.
17 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Mehmet Tong isimli yurttaş polis tarafından gözaltına
alındı. Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Tong, tutuklandı.
21 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili, polis tarafından düzenlenen ev baskınında, zihinsel engelli olduğu
belirtilen Özgür Taşar isimli genç, gözaltına alındı.
28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak İdil ilçesinde, askerlerce düzenlenen ev baskınlarında, Nezir Doğan ve
Mehmet Doğan isimli kardeşler gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen 2 kardeş, Midyat
ilçesindeki Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
29 Mayıs 2016’da yapılan operasyonlarla Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 20 kişi gözaltına alındı.
30 Mayıs 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Nur Mahallesi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına
alınanlardan Fatma Elçi, Aydın Sansak, Ali Kumak adlı 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
2 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, kimlik kontrolü sırasında B.Ç. (14) ve Z.K. (14) isimli iki
kız çocuğu gözaltına alındı. 04 Haziran 2016 tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliye sevk edilen çocuklardan B.Ç. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanırken,
Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında lise
öğrencisi B.A. isimli öğrenciyi, hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Cizre Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen B.A. polisin, "Senin erkek arkadaşın bodrumlarda ölmüş. Sen de okulda 'Onun
intikamını alacağım, kendimi emniyetin önünde patlatacağım' demişsin" şeklinde sorulara maruz kalırken,
ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.
5 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, bulunan Habur Sınır Kapısı'nda sabah saatlerinde
yapılan kimlik kontrolü sırasında Yakup Y. isimli genç, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından "Örgüte yardım ve yataklık" yaptığı iddiası adliyeye sevk edilen
Yakup Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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6 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 2 çocuk
annesi Ronahi Tanrıverdi gözaltına alındı. 07 Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıverdi, "Örgüte yardım ve yataklık" ettiği" iddiasıyla
tutuklandı.
8 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, çocuklarına bakmak için gittiği hasta kardeşinin evine
özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında Fatma Mete isimli kadın gözaltına alındı. 10
Haziran 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mete,
"örgüte yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla tutuklandı.
8 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında, İzmir Ege Üniversitesi öğrencisi Hatip Bilen (23) gözaltına alındı.
10 Haziran 2016’da Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı Seyran Argan,
özyönetim açıklaması nedeniyle sevk edildiği mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” suçlamalarından tutuklandı.
10 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Mervan Abay
isimli yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Abay, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
11 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Rahmi İzel ve Musa Erman isimli yurttaşlar, özel
harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. 12 Haziran 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 2 yurttaş "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
12 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen özel harekatçılar,
saatler süren aramaların ardından evde misafir olarak bulunan Fatma Ergin'i gözaltına aldı.
12 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 11 Haziran günü gözaltına alınan Musa Erman ve Silopi
Belediyesi çalışanı olan Rahmi İzel emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin
ardından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemeye sevk edilen İzel ve Erman tutuklanarak Şırnak T Tipi
Cezaevi'ne gönderildi.
15 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Halit İnan isimli yurttaş, evine baskın düzenleyen
polisler tarafından gözaltına alındı. 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen "sokağa çıkma yasağı" sırasında
katledilen ve cenazesi 7 gün boyunca sokak ortasında kalan Taybet İnan'ın eşi olan Halit İnan,
götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, kendisine “HDP'liler neden evine geldi"
şeklinde soruların yöneltildiğini söyledi. Kendisine hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan İnan,
alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
16 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Agit Yiğit, eşi Seyran
Yiğit ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından eşi
Seyran Yiğit serbest bırakılan, ancak kendisi adliyeye sevk edilen Yiğit, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı.
18 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde bağ ve bahçesini sulamaya giden Halit Azma isimli yurttaş,
zırhlı araçlarla önü kesilerek gözaltına alındı.
21 Haziran 2016'da Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP Cizre İlçe
Örgütü Eş Başkanı Semire Örüç aynı gün çıkarıldığı mahkemece “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü
bozmaya çalıştığı” iddiasıyla tutuklandı.
25 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Mergeh (Yemişli) köyünde 9 Şubat'ta ilçeye doğru
seyir halinde olan aracın patlaması sonucu Qileban Devlet Hastanesi personeli Diyar Oslu, Tapu Kadastro
Müdürlüğü memuru Ahmet Ertaş ve Abdulkerim Oslu yaşamını yitirmişti. Patlamada yaşamını yitiren
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Ahmet Ertaş'ın eşi Hediye Ertaş, oğlu Vedat Ertaş ve kuzeni Resul Ertaş dün evlerine yapılan baskın
sonucu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri ise yaşanan patlamayla bağlantılarının olduğu iddia edildi.
26 Haziran 2016’da, Şırnak’ta evinin önünde gözaltına alınan 14 yaşındaki S.İ. isimli çocuğun nereye
götürüldüğü ailesi tarafından 12 saat öğrenilemedi. 14 yaşındaki S.İ. isimli çocuğun 23. Jandarma Sınır
Tümen Komutanlığı'nda tutulduğu ve 12 saat sonra Çocuk Şube'ye getirildiği öğrenildi. S.İ., savcılık
tarafından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece 27 Haziran günü
tutuklandı.
27 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Bahattin Oyman (34) isimli yurttaş, 24 Haziran günü ilçe
girişinde bulunan polis kontrol noktasında hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Evli
ve beş çocuk babası Oyman, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesi ardından, gizli tanık beyanlarına
dayandırılarak aynı gün içerisinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gizli tanığın, "Dağa gidip geldiği ve
örgüt adına hareket ettiği" beyanı ile tutuklanan Oyman, Şırnak F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
29 Haziran 2016’da, Şırnak’ın İdil ilçesinde MEYA-DER Eşbaşkanı Salih Acar, çarşı merkezinde yer alan
Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yardım deposunda bulunduğu sırada polisler tarafından
gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
30 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 29 Haziran günü sabah saatlerinde Yafes Mahallesi'ndeki
evi özel harekâtçılar tarafından basılarak gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cizîr İlçe
Örgütü Yöneticisi Abdullah Oğan, tutuklandı
6 Temmuz 2016’da Şırnak ili İdil ilçesi girişinde, polis kontrol noktasında durdurulan ve GBT
sorgulamasına tabi tutulan DİHA Muhabiri Özgür Paksoy, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Paksoy, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
9 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyü Bileyşê yaylasında çobanlık yapan Lokman
Encü askerlerce gözaltına alındı. Düğün Dağı askeri üst bölgesinden yaylaya inen askerlerce gözaltına
alınan Encü, Gülyazı Alay Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan 8 Temmuz günü Bileyşê yaylasında
hayvanlarını otlatan 13 yaşlarındaki bir çocuk, askerlerce "Burada ne işiniz var teröristler" denilerek tehdit
edildiği öğrenildi.
9 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan
Mehmet Özdal emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından “gizli tanık”
beyanı gerekçesiyle “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Özdal tutuklanarak, Şırnak T
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
10 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesi Nur ve Cudi mahallelerine düzenlenen ev baskınlarında
gözaltına alınan belediye çalışanları Aziz Tosun, Nebahat İşçi ve Abdurrahman Giçel isimli yurttaş,
polislerce gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
10 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Belkizana Kaplıcası'nda da Mehmet Eren adlı
yurttaş, gözaltına alındı. Şırnak nüfusuna kayıtlı olan Eren, kaplıcalardaki otelden çıktığı esnada zırhlı
araca bindirilerek gözaltına alındı.
10 Temmuz 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinin Nuh Mahallesi’nde zırhlı araçlarla devriye gezen özel
hareket polisleri G.L. (17) isimli çocuğun önü keserek, gözaltına aldı. G.L.'nin durumunu öğrenmek için
emniyette giden aileden 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, 6 kişinin gözaltı gerekçesi ve isimleri
öğrenilemedi. G.L. (17) "gizli tanık" ifadesi olduğu gerekçesiyle “Vatanın birliğini ve bütünlüğünü bozmak”
iddiasıyla 11 Temmuz günü tutuklandı.
11 Temmuz 2016 tarihinde, İstanbul'dan Cizre'ye seyahat eden Mehmet Akdoğan isimli yurttaş Cizre
girişinde kurulu olan polis noktasında yapılan kimlik kontrolünde gözaltına alındı.
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13 Temmuz 2016’da, Şırnak ili Uludere ilçesi Roboski köyünde yaşanan Barış Aktivisti Yannis Vasilis
Yaylalı ile Hamit Encu, Cumhur Encu ve Şırnak'te ki yasaktan dolayı Roboski'ye yerleşen Metin Yücel
gözaltına alındı.
23 Temmuz 2016’da, Devlet güçleri tarafından 3 gün önce Şırnak'ın Bilmad mezrasında gözaltına alınan
Yusuf Üstek hakkında uzun süre bilgi alınamadı. Üstek ailesinin bütün çabalarına rağmen emniyet ve
jandarma bilgi vermezken, aile İnsan Halkları Derneği'ne (İHD) başvurdu. Aile adına Şırnak Emniyeti’ni
arayan İHD avukatlarına da bilgi verilmedi. Emniyet avukatlara, “Güvenlik gerekçesiyle telefonda bilgi
veremiyoruz, gözaltında olabilir de olmayabilir de” şeklinde cevap verdi. Konuya ilişkin bilgi veren Emine
Üstek, polislerin eşinin etrafını zırhlı araçlarla sardığını ifade etti. Üstek, "Sebzeleri taşımak için yanımızda
götürdüğümüz torbayı eşimin kafasına geçirdiler. Daha sonra zırhlı araca bindirip götürdüler. Polislere
eşimi neden aldıklarını sorduğumda ise bana, 'sen evine git. Sakın burada kalma' deyip mezradan
uzaklaştırdılar" dedi. Ancak 4 gün sonra akıbetine dair bilgi alınabilinen Yusuf Üstek (60), emniyet, savcılık
ve mahkeme sürecinde avukatı olmadan yargılanarak tutuklandı.
31 Temmuz 2016’da Şırnak kent merkezinin girişinde bulunan polis kontrol noktasında gözaltına alınan
Şırnak Belediyesi çalışanı Celal Kaplan, Şırnak Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Kaplan,
hakkında gizli tanık ifadeleri olduğu ileri sürülerek "örgüt üyesi" iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. Kaplan
mahkemedeki ifadelerinin ardında aynı gerekçe ile tutuklanarak Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi.
10 Ağustos 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesi Elemûnê köyünde sabah saatlerinde askeri konvoya yönelik
gerçekleşen ve 8 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı patlamaya ilişkin 2 köylü darp
edilerek gözaltına alındı. Patlamanı gerçekleştiği Çelê Derê Avê yerinin piknik alanı olmasından dolayı,
orada bulunan Menav Ediş (26), Rıdvan Ölmez (27) isimli yurttaşlar askerler tarafından darp edilerek
gözaltına alındı.
10 Ağustos 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP İlçe
Yöneticisi Osman Aksoy gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
14 Ağustos 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 10 yurttaş
(Vedat Ökdem, Nazmi Ökdem, Cebbar Tanrıverdi, İdris Tanrıverdi, Yusuf Yoksul, İbrahim Yoksul, Sabri
Güleç, Süleyman Onuk, Vedat Öğmen ve Azad Değer) gözaltına alındı.
15 Ağustos 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde düzenlenen ev baskınlarında Barış Anneleri Meclisi Üyesi
Asuman Külter, Mehmet Bağru, İbrahim Özmen, Cemal Ediz ve Agit Başaran isimli yurttaşlar gözaltına
alındı. 17 Ağustos 2016 tarihinde, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, "Örgüte üye olmak", "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklandı.
16 Ağustos 2016’da Şırnak ili İdil ilçesinde özel harekatçı polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında
Belediye Eşbaşkanı Nevin Oymak Girasun, Belediye Meclis Üyesi Songül Erdem, İl Genel Meclis Üyesi
Hikmet Demir, MEYA-DER Şube Başkanı Salih Acar ve ismi öğrenilmeyen bir kadın gözaltına alındı.
16 Ağustos 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinde Serhat Küçük ve Hamdiye Tag isimli yurttaşlar, polis
tarafından gözaltına alındı.
16 Ağustos 2016’da Şırnak ili İdil ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Süleyman Aslan,
Şehmuz Öztaş, Celile Eraslan, Hayrettin Altınkaynak ve Adnan Cirasun isimli yurttaşlara gözaltına alındı.
17 Ağustos 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında V. Ö. (14),
Nazmi Ökdem, Vedat Özmen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltı alındı. Gözaltı gerekçeleri
öğrenilemeyen 1’i çocuk 4 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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17 Ağustos 2016’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Barış Anneleri
Meclisi Üyesi Asuman Külter, Mehmet Bağru, İbrahim Özmen, Cemal Ediz ve Agit Başaran “yasadışı
örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
18 Ağustos 2016’da Şırnak iline bağlı Avgamasya köyüne yapılan ev baskınlarında Mehmet Güngen,
Vesile Güngen, Ferhan Katar, Tahir Güngen ve engelli Özgür Taşar isimli yurttaşlar gözaltına alınarak,
İkizce Karakolu'na götürüldü. Cizre ilçesinde gerçekleştirilen ev baskınlarda ise Egid Malgaz, Akide
Kalkan, Sait Ozdemir ve İsmail Yanık gözaltına alınarak, Cizre Polis Karakolu'na götürüldü.
23 Ağustos 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında 27 kişi gözaltına alındı. 28
Ağustos 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 28 kişiden 5'i çocuk 19 kişi ifadeleri
alınmak üzere Silopi Adliyesi'ne getirildi. 19 kişiden 17’si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken,
A.A. v A.B isimli çocuklar ise "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
24 Ağustos 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 10 gündür gözaltında tutulan Belediye Eş Başkanı Nevin
Oyman Girasun “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; Belediye Meclis üyesi Songül Erdem ile Medine
Fidan ve Şehmus Özkaş ise “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandılar.
1 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Sebahattin Koyuncu, yaptığı haberler ve sosyal medya mesajları gerekçe
gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
1 Eylül 2016’da Şırnak ilinde, aylarca devam eden sokağa çıkma yasakları sırasında evlerini terk eden
yurttaşların, Cudi Dağı'nın eteklerinde bulunan Cifanê köyüne kurdukları çadırlara polis tarafından baskın
düzenlendi. Baskınlarda 9 yurttaş (Tajdin Atak, Mihyeddin Pusat, Güllü Kanıt, Ömer Abay, Ayşe Abay,
Teter Tatar, Sekvan Tatar, Emine Bilir, Cami Bilir) gözaltına alındı. Gözaltına alınan yurttaşlar 4 Eylül 2016
tarihinde, İkizce Jandarma Karakolu'nda tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
2 Eylül 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında, DİHA gönüllü muhabiri
Faruk Encü, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen
Encü, daha sonra serbest bırakıldı.
3 Eylül 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinde haber takibi yapan iki Rus gazeteci ile tercümanları gözaltına
alındı.
3 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Ahmet Toloğ, Fidan
Nayır ile Mazhar Metin isimli “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
11 Eylül 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP PM Üyesi
Bilal Aydın, DBP PM Üyesi Yunus Durdu, görevden alınan Cizre Belediye Eşbaşkanı Leyla İmret ve HDP
İlçe Eşbaşkanı Ali Akdeniz "Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltına alındı. 14 Eylül 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, savcılık tarafından alınan ifadelerinin
ardından serbest bırakıldı.
13 Eylül 2016’da Şırnak ilinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan babasının görüşüne giden Mervan
Gün isimli yurttaş, polis kontrol noktasında gözaltına alınarak, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
13 Eylül 2016’da Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan 15 kişiden
DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Hikmet Ataman’ın da bulunduğu 4 kişi, “yasadışı örgüte yardım ettikleri”
iddiasıyla tutuklandı.
13 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Ribehiyê Köyü’nde gözaltına alınan 5 kişiden Yusuf Elma,
Halime Elma Nazlı Elma ve Sabri Elma adlı 4’ü “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
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14 Eylül 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesi, girişinde bulunan polis kontrol noktasında DBP üyesi Bedirhan
Korkmaz, polis tarafından gözaltına alındı. 15 Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, serbest bırakıldı.
20 Eylül 2016’da Şırnak ili Cizre ilçesinde, ilçe belediyesinde çalışan Elektrik Teknisyeni Şafi Çeter, polis
tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alındı.
21 Eylül 2016’da Şırnak ili İdil ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan idil Belediye
Eşbaşkanı Mehmet Muhdi Aslan’ın evine özel harekât polisleri tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen
baskında Aslan’ın telefon ve bilgisayar gibi teknik eşyalarına el konuldu. 25 Eylül 2016 tarihinde,
emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen Aslan, "örgüt üyesi olmak"
iddiasıyla tutuklandı.
21 Eylül 2016’da, Şırnak ili sanayi uygulama noktasında güvenlik güçleri tarafından kontrolde Mehmet
Emin Akbudak gözaltına alındı. O tarihten sonra Akbudak’tan haber alamadıklarını ifade eden ailesi İHD
kanalıyla kurum ve kuruluşlara başvurmuş ve alınan cevabi yazılarda Akbudak’ın anılan yerden gözaltına
alındıktan sonra 26 Eylül tarihinde serbest bırakıldığını belirtmişlerdir.
22 Eylül 2016’da Şırnak ili Beytüşebap ilçesinde, Harun Ataman isimli yurttaş, polis kontrol noktasında
hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şırnak Adliyesi'ne sevk edilen Ataman,
"örgüte yardım etmek" iddiasıyla tutuklandı.
22 Eylül 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, askerler tarafından düzenlenen ev baskında Haşim Kaplan
isimli öğretmen gözaltına alındı. Baskında, Kaplan’a ait evinde bulunan çok sayıda kitaba el konuldu. 26
Eylül 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan,
KESK tarafından 29 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2 günlük greve katıldığı gerekçesiyle tutuklandı.
26 Eylül 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında Botan Acar isimli
yurttaş, "Örgüte yardım ve yataklık" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
27 Eylül 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında İHD
Cizre Temsilcisi Abdulkerim Pusat'ında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Pusat ve isimleri
öğrenilemeyen 13 kişinin gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen 14 kişinin avukatları ile görüşülmesinin engellendiği belirtildi.
14 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Setkar köyü, dün askeri aracın geçişi sırasında
meydana gelen patlamanın ardından asker ve korucular tarafından abluka altına alındı. Abluka ile birlikte
yapılan ev baskınlarında Sabri Temel, Dervis Temel, Salih Temel ve Ercan Temel isimli yurttaşlar
gözaltına alındı.
16 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ekim'de gözaltına alınan 3 belediye çalışanı serbest
bırakıldı. Emniyete ki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen İbrahim Açan, Murat Dalga ve Mehmet
Aykaç isimli belediye çalışanları verdikleri ifadeler ardından serbest bırakıldı.
16 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinin Dağkapı Mahallesi'nde 11 Ekim'de bir eve yapılan baskın
sonucu evde bulunan iki kişi, polisin eline geçmemek için üzerlerindeki bombayı patlatarak yaşamlarına
son vermişti. Olayın ardından, "Örgüte yardım ve yataklık" iddiası ile gözaltına alınan ev sahiplerinden
Fatma Tag (60), Abid Tag (70) dün çıkarıldıkları Cizre 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklanırken,
oğulları Muhammed Tag ve komşuları Abdurrahman Budak ile Mehmet Budak ise serbest bırakıldı.
17 Ekim 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde Karşıyaka, Barbaros ve Başak mahallelerinde yapılan ev
baskınlarında Abdulmuttalip Akın, Aziz Algur ve soyadı öğrenilemeyen Abdurrahman isimli yurttaşlar
gözaltına alındı. Gözaltı alınan yurttaşların Silopi Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Cizre
ilçesinde ise gece saatlerinde yapılan ev baskınlarında İbrahim Yıldız, Gülcan Sansak, Edibe Aslan ve
Süleyman Bordoğan adlı belediye personelleri gözaltına alındı. 4 belediye çalışanının Cizre Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
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20 Ekim 2016’da, Şırnak’ta sabah saatlerinde çok sayıda özel harekat timi tarafından Afet konutlarında
kurulan çadırlara baskın düzenledi. Çadırlarda yapılan aramanın ardından 6 yurttaş gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Selim Sipki, Hüseyin Özcan, Osman Bilen, Mehmet Sipki, Ahmet Utanç ve Şeref Üstek
adlı yurttaşlar Şırnak Eminiyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
26 Ekim 2016’da Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş
(MEYA-DER Başkanı Ali Akdağ, Nuri Nişancı, Necmettin Ataman, Sekvan Ataman, Aydın Ataman) "ihbar"
olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Silopi ilçesinde düzenlenen baskınlarda ise Ferhat Özkaya isimli
yurttaş gözaltına alındı.
27 Ekim 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DİSK Şırnak Şube
üyesi ve Silopi Belediye personeli Şükran Hakiçi, gözaltına alındı.
4 Kasım 2016’da Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Sırtköy Beldesi’nin Belediye Başkanı Nuri Akman yasadışı
örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. 7 Kasım 2016’da ise İdil Kaymakamı Ersin Tepeli belediyeye
kayyım olarak atandı.
8 Kasım 2016’da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP
Şırnak İl Örgütü Başkanı Sekvan Kılınç, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde gözaltına alındı.
15 Kasım 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde haber takibi yaparken gözaltına alınan gazeteci Perihan Kara,
telefonundaki fotoğraflar gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı.
16 Kasım 2016’da, Görevden alınan Cizre Belediye Eşbaşkanı Kadir Kunur, önceki gün ilçe girişindeki
polis kontrol noktasında "İfaden var" denilerek gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi ardından "örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla Cizre Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kunur, aynı iddia ile tutuklanarak Şırnak T Tipi
Cezaevi'ne gönderildi.
16 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Bahçelievler Mahallesi’ne bağlı olan Afet Evler bölgesinde düzenlenen ev
baskınında, Fuat Yiğit isimli kişi gözaltına alındı ve Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Cizre
ilçesinde ise ilçe belediyesinde Satın Alma Şefi olarak görev yapan Bahattin Yağarcık gözaltına alındı.
Yağarcık’ın Cizre Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.
17 Kasım 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Şırnak'ın İdil
ilçesindeki programı sırasında gözaltına alındı.
17 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Beldesi Belediye Eşbaşkanı Rabia Takas Dicle
Mahallesi’nde bulunan evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
18 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli (Tilqebîn) Belde Belediyesi Eşbaşkanı Tahir
Aytış ve belediye çalışanları Abdulvahit Avar ile Haşim Bilgin 17 Kasım gecesi yapılan ev baskınları
sonucu gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda gözaltına alınan kişilerin teknik malzemelerine el
konuldu. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
18 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediyede Satın Alma Departmanı’nda görevliyken kayyum
tarafından işine son verilen Ekrem İnedi evine yapılan baskın ile gözaltına alındı.
19 Kasım 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde de 55 yaşındaki Barış Anneleri Meclisi Üyesi Zekiye Akdoğan
evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınarak Cizre Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
21 Kasım 2016’da, Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) eski muhabiri Aysel Işık, Şırnak’ta gözaltına alındı. HDP
milletvekili Aycan İrmez ile birlikte Yeni Mahalle’de bulunan Işık, zırhlı araçlarla mahalleyi kuşatan özel
harekat polisleri tarafından zorla zırhlı araca bindirildi.

579

22 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli beldesinde 20 Kasım günü gözaltına alınan belediye
eşbaşkanları Rabia Takas ve Tahir Aytış çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
2 Aralık 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4-12 Eylül 2015 tarihleri arasında 9 gün süren 'sokağa çıkma
yasağı' sırasında evinin bahçesinde oynarken asker ve polisler tarafından katledilen ve cansız bedeni
günlerce buzdolabında bekletilen 9 yaşındaki Cemile Çağırga'nın Cudi Mahallesi'nde yaşayan ailesinin
evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında evinin kapısı kırılan Cemile’nin babası ve aynı zamanda
MEYADER Yöneticisi Ramazan Çağırga, gözaltına alındı.
9 Aralık 2016’da Şırnak'ın DBP'li Kumçatı Belediyesi Eşbaşkanları Özlem Kutlu ve Mehmet Demir
gözaltına alındı. Özlem Kutlu 10 Aralık günü sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'örgüt üyeliği'
iddiasıyla tutuklandı. Mehmet Demir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine 13
Aralık günü yeniden gözaltına alınan Şırnak’ın Kumçatı (Dêrgul) Belde Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet
Demir “örgüt üyeliği” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
17 Aralık 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, HDP Silopi ilçe Eşbaşkanları Ali Balin çarşı merkezinde,
Aycan Azma ise evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. 24 Aralık 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Azma ile Balın, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı.
18 Kasım 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesine bağlı Başverimli Beldesinde, polis tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Başverimli Belediyesi Eşbaşkanı Tahir Aytış ve belediye çalışanları Abdulvahit Avar ile
Haşim Bilgin gözaltına alındı.
19 Aralık 2016’da, Şırnak'ta yapılan ev baskınlarında çok sayışa yurttaş gözaltına alındı. Aralarında İl
Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Kılıç, Bilgin Kılıç, Nadir Kılıç ve Mehmet Çakar isimli yurttaşların da
bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçileri öğrenilemeyen kişilerin İl Emniyet
Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Valilik tarafından da yapılan açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı 25
kişinin gözaltına alındığını belirtti.
21 Aralık 2016’da, Geçtiğimiz yıl Şırnak'ın Silopi ilçesinde DBP PM üyesi Sêvê Demir ve Silopi Halk
Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ile birlikte öldürülen Kongreya Jinên Azad (KJA) aktivisti Fatma Uyar'ın
annesi Hatice Uyar, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesinde ‘ki evine yapılan
baskın sonucu gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Uyar'ın İl Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldüğü öğrenildi.
22 Aralık 2016’da Şırnak ilinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Kumçatı Belde Belediyesi
Başkan Yardımcısı Cemal Sakin, belediye çalışanları Mehmet Durak ile Sait Çöker ve DBP üyesi Arafat
Güler gözaltına alındı. 23 Aralık 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Çöker, Sakin ile Güler serbest bırakılırken, Durak "Başbakana hakaret etmek"
iddiasıyla tutuklandı.
25 Aralık 2016’da, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboskî köyünde, Serhat Encu’nun ağabeyi ve
Roboski-Der Başkanı Veli Encu, Hamza Encu’nün ablası Taybet Encu, Barış Aktivistleri Yannıs Vasilis
Yaylalı, Meral Geylani gözaltına alındı. Sabaha karşı evleri askerler tarafından basılan Roboskili aileler ve
barış aktivistleri ilk olarak Gülyazı Alay Komutanlığı’na sonra da Uludere Jandarma Komutanlığı’na
götürüldü. Roboskili yurttaşlar, 28 Aralık 2011 yılında TSK uçakları tarafından katledilen 34 yurttaşın
yıldönümü anması öncesi gözaltıların yaşandığına dikkat çekti. Roboskîliler anmanın engellenmek
istendiğini söyledi.
27 Aralık 2016’da, 5’inci yıldönümü yaklaşan Roboski Katliamı anması öncesi 2 kişi daha gözaltına alındı.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Roboski köyünde evlere yapılan baskında, katliamda yaşamını yitiren Nadir
Alma'nın kardeşi Hikmet Alma ile Muhammet Encu'nün babası Ubeydullah Encu gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Uludere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan Gülyazı Alay
Komutanlığı’nın, mağdur aileleri "Anma yaparsanız gözaltındakiler tutuklanır" şeklinde tehdit ettiği ileri
sürüldü.
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Tekirdağ
30 Kasım 2016’da, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’ye yönelik yürüttüğü soruşturma
kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 18
Kasım günü eş zamanlı operasyon düzenlendiği, operasyonlarda HDP Çerkezköy İlçe Başkanı Tuncer
Rençber’in de aralarında bulunduğu 2’si kadın 9 kişinin gözaltına alındığı, ev ve işyerlerinde de aramalar
yapıldığı öğrenildi.
Tokat
16 Eylül 2016’da Ankara’da gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Tokat’a götürülen HDP Eş
Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs ve gözaltındaki diğer 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı
örgüte eleman sağladıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla tutuklandı.
Trabzon
Tunceli
25 Ocak 2016’da, Tunceli'in Pertek ilçesinde, özel harekat timleri tarafından gerçekleştirilen ev
baskınlarında Murat Ergen, Önder Ergen ve Serkan Kurban gözaltına alındı. 26 Ocak tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Önder Ergen serbest bırakılırken,
Murat Ergen ve Serkan Kurban ise "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
29 Ocak 2016’da, Tunceli ilinde ve Hozat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 11
yurttaş gözaltına alındı. 01 Şubat 2016’da, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından 2 kişi
serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8’i "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
Tutuklananların isimleri şöyle: Ali Emir, Turan Yap, Murat Dirik, Aydın Ozan, Barış Dizdar, Erkan Çelik,
Paki Bozkurt ve Mehmet Kaçmaz.
29 Ocak 2016’da, Tunceli ilinde, jandarma ve özel harekât polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Turan Yap ve Hasan Karabulut isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Hozat ilçesinde gerçekleşen
ev baskınlarında Erkan Çelik ve Paki Bozkurt isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
6 Şubat 2016’da, Tunceli ilinde, Ahmet Göktaş adlı öğrenci polislerce gözaltına alındı. 08 Şubat 2016’da,
adliyeye sevk edilen Göktaş, "Örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklandı.
7 Şubat 2016’da, Tunceli ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında isimleri öğrenilemeyen 2’si
kadın 3 öğrenci gözaltına alındı.
12 Şubat 2016’da, Tunceli ilinde, haklarında "örgüt üyeliği' ve "örgüte yardım yataklık" iddiasıyla açılan bir
dosya kapsamında Yılmaz Süngün, Hıdır Ekti ile Metin Karahan isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 15 Şubat
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi aynı gerekçe
ile tutuklandı.
.
18 Şubat 2016’da, Tunceli'in Ovacık ilçesinde, düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında Akın Gedik, İsmail
Geçer, Engin Akgül, Seyfi Bulut, Ziya Gür, Hasan Kaya ve Hasan Taşa isimli yurttaşlar gözaltına alınarak,
Ovacık İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.
19 Şubat 2016’da Tunceli’de başlatılan soruşturma kapsamında çeşitli illerde gözaltına alınan 10 kişiden
Erkan Akkoç “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
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27 Şubat 2016’da, Tunceli ilinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde, Özgürlük Meydanı'nda
bulunan Yeraltı Çarşısı'na "Saray yenilecek gençlik kazanacak" ve "Ferman Sarayı'nsa isyan
kadınlarındır" yazılı afişler asan ESP üyesi Şevin Söğüt, Diren Işık ve Ayşe Esmer isimli kadınlar, polis
tarafından gözaltına alındı.
4 Mart 2016’da, Tunceli ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ali Asker Pamukçu, Nazımiye
ilçesine bağlı köylerde ise Cahit Taşdelen ve Zeynel Özdemir isimli yurttaşlar, "Örgüte yardım ve yataklık"
ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Ali Asker Pamukçu isimli yurttaş, emniyetteki tamamlanan ifadesinin
ardından sevk edildiği adliyede, "Örgüte yardım yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.
10 Mart 2016’da Tunceli’de Fikri Karakuş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
17 Mart 2016’da, Tunceliin Pertek ilçesinde Partizan üyelerine yönelik yapılan ev baskınlarında Ahmet
Elma, Önder Ergen, Yaprak Kurban ve Erol Can Şengül, gözaltına alınarak Pertek İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü.
21 Mart 2016’da, Tunceli'de 18 Mart tarihinde eşzamanlı yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 8
Tunceli üniversitesi öğrencisi emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. 2014 yılından bu
yana katıldıkları basın açıklamaları ve anmalar gerekçe gösterilen öğrenciler, "Örgüt propagandası
yapmak", "Gösteri ve yürüyüşe muhalefet etmek" ve "Eğitim öğretim hakkını engellemek" gibi iddialarla
suçlandı. İfadeleri alınan öğrenciler, "örgüt üyeliği"nden tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemede, öğrencilerden Bilal Sartık ve Alican Evcim Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Resul Kıt,
Hasan Kemal Erdede, Pelda Ülker, Nursöyle Beyhan, Murat Osman Eroğlu ve Barani Yiğit adlı öğrenciler
ise aynı gerekçeyle tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler Elazığ E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
24 Mart 2016’da, Tunceli'in Hozat (Xozat) ve Pülümür (Pilimûriye) ilçelerinde yapılan ev baskınlarında
Hozat'ta Binali Gülmez, Gül Demir, Serhat Boztaş, Yılmaz Gürgül gözaltına alınırken, Pülümür'de ise ismi
öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.
31 Mart 2016’da Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nin girişindeki kontrol noktasında gözaltına alınan Musa Çelen
(61), yanında bulunan gıda maddeleri gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28 Nisan 2016’da Tunceli’de Hozat Kültür ve Sanat Derneği’ne düzenlenen baskında gözaltına alınan
Demokratik Hakları Federasyonu üyesi 7 kişiden Tahir Demirtaş, Binali Gülmez, Yılmaz Gürgül ve Serhat
Boztaş “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
11 Mayıs 2016’da, Tunceli'in Pêrtag (Pertek) ilçesinde düzenlenen ev baskınlarında Baran Barış Korkmaz
ve Haydar Kaya gözaltına alındı.
12 Mayıs 2016’da Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde gözaltına alınan 2 kişiden Baran Barış Korkmaz “yasadışı
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
19 Mayıs 2016’da Tunceli’nin Pertek İlçesinde gözaltına alınan Erdal Kotan “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
20 Mayıs 2016’da Tunceli’de evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Deniz Kazan ve Sinan Kırmızı
çiçek çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası yapmakla”
suçlanarak tutuklandı.
23 Mayıs 2016’da Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde HDP İlçe Örgütü binasına ve evlere baskın düzenleyen
polis ekipleri “özyönetim ilânı açıklamasına katıldıkları” gerekçesiyle HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Yusuf
Makal’ın da olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 17 kişinin adları şöyle: İsmail Sefer,
Murat Sefer, İlhan Sefer, Suat Sefer, Onur Sefer, Mehmet Hanifi Sert, Ergün Baktemur, Yasemin Fındık,
Fethiye Gel, Cafer Sefer, Burkan Deniz, Fecire Doğru, Erdem Doğru, Leyla Elma, Zafer Fındık, Aygün
Demirel.
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24 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli’nin Hozat ilçesinde, gerçekleşen ev baskınlarında aralarında HDP İlçe
Eşbaşkanı Sinan Karakoç'un da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. 27 Mayıs 2016 tarihinde, Hozat
Karakolu'nda tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i (Hüseyin Yeşil,
Veli Bağrıyanık, Orhan Aslan, Nurettin Bakır ve HDP İlçe Eşbaşkanı Sinan Karakoç) "Örgüt üyeliği"
iddiasıyla tutuklandı..
31 Mayıs 2016 tarihinde Tunceli’de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında DBP İl Eşbaşkanı
Gülseven Yıldız, Necla Kılıç, Eylem Çelik gözaltına alındı. Nazimiye ilçesinde ise Selvi Güngörmüş
gözaltına alınırken, aynı dosya kapsamında Sevim Soylu isimli yurttaş ise Diyarbakır’da gözaltına alınarak
Dersim iline getirildi.
14 Temmuz 2016’da, Tunceli’in Ovacık ilçesinde 13 Temmuz günü sabah saatlerinde yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan Pulur Munzur Çevre Derneği Başkanı Fatma Küçük, Kenan Küçük, Meltem
Gündoğan, Güler Dizli ve Ali Asker Atalay İlçe Jandarma’da alınan ifadelerinin ardından Adliye’ye getirildi.
Savcılık ifadesinin ardından Özgür Gelecek okurları 5 kişi, biri gizli tanık, 2’si ise görgü tanığı olan kişilerin
verdiği ifadelerden dolayı “örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan 5 kişi aynı gerekçeyle tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
24 Temmuz 2016’da Tunceli’de özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında 12 kişi
(HDP PM Üyesi Ali Ekber Kaya, ETHA Muhabiri Ezgi Özer ile ESP ve SGDF üyesi olduğu öğrenilen
Mustafa Naci Toper, Özgür Kiraz, Şerife Erbay, İlke Başak Baydar, Yunus Varlı, Sıla Kaymak, Ceren
Çoban, Ümit Tekin, Muhammet Kaya ve Hakan Kavut) gözaltına alındı.
3 Ağustos 2016’da Tunceli Üniversitesi’nin açtığı soruşturma kapsamında üç ay görevden uzaklaştırılan
ve üniversitedeki odasında arama yapılan akademisyen Candan Badem “Fetullah Gülen’in bir kitabının
bulunması” gerekçesiyle aynı gün gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da, DBP Dersim eski İl eşbaşkanı Ergin Doğru, içerisinde bulunduğu aracın kentin
Sihenk Mahallesi'nde polislerce durdurulması sonrası gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
Doğru, Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
15 Ağustos 2016’da Tunceli’de evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan DBP eski İl Örgütü Eş
Başkanı Ergin Doğru ile HDP eski Ovacık İlçe Örgütü Eş Başkanı Haşim Özdemir “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
24 Ağustos 2016’da Tunceli’de polis ekipleri Barış Şahin ve Ramazan Bülbül adlı 2 kişiyi gerekçe
göstermeksizin gözaltına aldı.
29 Ağustos 2016’da Tunceli’de evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan HDP İl Örgütü yöneticisi Ali
Akbayır “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
3 Eylül 2016’da Tunceli ili Hozat ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 4 yurttaş (Bedri
Oğuz, Mesut Demirel, Vedat Aldemir ve Hüseyin Zengin) gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
5 Eylül 2016’da Tunceli’de, Toplumsal Barış İçin Gençlik Girişimi Eşsözcüsü Ferhat Güven, akşam
saatlerinde polisler tarafından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü. 06 Eylül 2016
tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güven, savcılık
ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.
10 Eylül 2016’da Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı Amutka Bölgesi’nde ormanlık alanda ağaç kesimi için yer
bakmaya giden araca yönelik HPG militanları tarafından gerçekleştirilen eylemin ardından bölgeye haber
takibinde bulunmak amacıyla giden 4 gazeteci, askerler tarafından gözaltına alındı. Gazeteciler DHA
Muhabiri Ferit Demir, İHA Muhabiri Ercan Topaç, AA Muhabiri Haydar Toprakçı ve Rudaw Muhabiri Ali
Haydar Gözlü, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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4 Ekim 2016’da, Munzur Üniversitesi'nde okuyan ağabeyini ziyaret etmek için Dersim'e gelirken yol
üstünde kurulan arama noktasında 3 Ekim günü gözaltına alınan Ferhat Sakman adlı genç, çıkarıldığı
mahkemece "örgüt üyesi olduğu" gerekçesiyle tutuklandı.
11 Ekim 2016’da Dersim ilinde siyasi parti yönetici ve gazetecilere ait 8 eve, polis ve askerler tarafından
eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda kimse gözaltına alınmazken, evleri basılanların isimleri
şöyle: Dersim Belediyesi eski Eşbaşkanı Edibe Şahin, Dersim Belediye Eşbaşkan yardımcıları İbrahim
Kasum ve Hüseyin Tunç, EMEP İl Başkanı Mustafa Taşkale, DBP eski İl Eşbaşkanı Leyla Akyıldız, DBP İl
Yöneticisi Necla Kılıç, DBP eski yöneticisi Şahin Kuçin, DHA Muhabiri Ferit Demir.
17 Ekim 2016’da, Tunceli’de sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Harçik
Mahallesi’nde Ferhat Güven, Sorpiyan köyünden Bedri Akyol, Gazik Mahallesi’nden Nazlı Çelik adlı
yurttaşların evine baskın düzenlenirken, Ali Ülüfer’in ise hem evine hem işyerine baskın yapıldı. Baskında
Çelik ve Ülüfer gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Güven ve Akyol’un ise ifade vermeye çağrıldığı
öğrenildi. Baskınların gerekçesi ise öğrenilemedi.
22 Ekim 2016’da, Tunceli'de dün gece Radyo Munzur sahibi Mehmet Çağrı, DBP yöneticisi Yaşar Ateş,
kentte esnaf olan Serkan Sarıataş, Vedat Emir, Şahin Kucin ifadeye çağrıldı. İfade veremeye giden 5 kişi
Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.
22 Ekim 2016’da Dersim ilinde 8 kişi (DBP İl Örgütü Eşbaşkanı Hülya Yer, HDP Dersim İl Eşbaşkanı
Aslan Çağ, DBP'li yöneticiler Ufuk Sünger, Celal Aydın, Yaşar Ateş ile Vedat Emir, Serkan Sarıataş,
Mehmet Çağrı ve Şahin Kuçin) gözaltına alındı.
26 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Tunceli İl Eşbaşkanı Murat Polat, ifade için
çağrılması üzerine gittiği İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Polat'ın 24 Ekim gecesi DBP il
binasına yapılan polis baskınıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Murat Polat
28 Ekim 2016’da serbest bırakıldı.
27 Ekim 2016’da, Dersim'in Pîlûmüriye Vadisi'ndeki Mirik köyü kırsalında gerçekleşen çatışmada yaşamını
yitiren 14 HPG ve YJA-Star gerillası için kentte 21 Ekim'de esnafın tamamının kepenk kapatması ile ilgili
gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Eşbaşkanı Aslan Çağ ile Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) il yöneticileri Ufuk Sünger ve Celal Aydın adliyeye getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından
mahkemeye sevk edilen 3 siyasetçi, "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.
16 Kasım 2016’da, Sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Tunceli Belediye Eşbaşkanları Nurhayat
Altun ve Mehmet Ali Bul ile Barış sözcüsü Aysel Doğan, Belediye Meclis Üyesi Cemile Ataş, DİSK Tunceli
Temsilcisi Şükran Yılmaz, DBP İl Eşbaşkanı Murat Polat, HDP İl Eşbaşkanı Aslan Çağ, HDP PM üyesi
Ekber Kaya, HDP il yöneticileri Hüseyin Dağdeviren ve Yaşar Ağın, EMEP İl Başkanı Mustafa Taşkale,
BES Tunceli temsilcisi Musa Kılıç, ESP'li Hakan Kavut gözaltına alındı. Akşam saatlerinde Aysel Doğan
serbest bırakıldı diğer 12 kişi tutuklanarak 17 Kasım günü cezaevine konuldu.
30 Kasım 2016’da, Tunceli’nin Ali Boğaz'ına yapılan hava bombardımanı ardından çıkan çatışmada
sonucu yaşamını yitiren ve cenazesi Malatya ATK'sinde bulunan TKP/ML TİKKO gerillası Hasan Ali
Karakoç'un cenazesinin teşhisi sırasında abisi Kazım Karakoç tutuklandı.
12 Aralık 2016’da Dersim'de HDP Genel Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın
gözaltına alınmasını yaptıkları yürüyüşle protesto ettikleri için 8 Aralık'ta yapılan ev ve yurt baskınlarında
gözaltına alınan 12 öğrenciden 8'i emniyet ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından
ifadesi alınan 8 Munzur Üniversitesi öğrencisi "Örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Öğrencilerden Fatma Özkan, "Adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, Zelal
Çiftçi, Zeynep Eroğlu, Nurhayat Erik, Mazlum Bülbül, Mehmet Şirin Ergün, Ufuk Ergün ve Mervan Kayhan
çıkarıldıkları mahkemece "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler Elazığ E Tipi
Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
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28 Aralık 2016’da, Dersim’in Pertek ilçesinde 24 Aralık’ta yol kontrolü sırasında gözaltına alınarak İl
Jandarma Komutanlığı’na götürülen Cenk Akgönül adlı yurttaş, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Savcılık ifadesinin ardından, “Örgüte yardım etmek” gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk
edilen Akgönük, tutuklanarak, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
Uşak
16 Ağustos 2016’da Uşak’ta gözaltına alınan Zaman Gazetesi Başyazarı Ali Ünal tutuklandı.
Van
2 Ocak 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde akşam saatlerinde İki Nisan Kavşağı'nda Uğur Yaşar,
Mecit Kanat ve ismi öğrenilemeyen 3 genç sivil polislerce gözaltına alındı. Gözaltı nedeni öğrenilemeyen
gençlerin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
3 Ocak 2016’da tutuklanan Belediye Eş Başkanı Evin Keve’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden
uzaklaştırıldığı öğrenildi.
5 Ocak 2016’da, Van ilinde, polis tarafından KYK ait öğrenci yurdu ile öğrenci evlerine baskın
gerçekleştirildi. Baskınlarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi ve JINHA Van Muhabiri Rojda
Oğuz’unda aralarında bulunduğu 17 öğrenci gözaltına alındı. 8 Ocak 2016 tarihinde, Van Emniyet
Müdürlüğü'ne tamamlan ifade işlemlerinin ardından 17 öğrenciden 12'si adliyeye sevk edildi. 12 kişiden
JINHA muhabiri Rojda Oğuz, Selman Beder, Ferhat Ürgen, Servet Soyürün ve Mehmet Çelenk adlı
öğrenciler "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
5 Ocak 2016’da, Van'da, sosyal paylaşım hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla
tutuklanma talebiyle mahkemeyle sevk edilen Eğitim Sen Çatak İlçe Temsilci Eda Çelik, serbest bırakıldı.
6 Ocak 2016 sabahı Van'da Seyit Fehim Arvasi ve Xaçort (Hacıbekir) mahallelerinde iki ayrı adrese
düzenlenen baskında gözaltına alınan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bekir Kaya'nın şoförü
Abdurrahman Abi ile Müslüm Aslan emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Tutuklama
talebiyle nöbetçi mahkemede ifade veren Abi ve Aslan 9 Ocak günü tutuklandı.
8 Ocak 2016’da Van’ın Başkale İlçesi’nde gözaltına alınarak Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne getirilen D.B.
(17), “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı” iddiasıyla tutuklandı.
8 Ocak 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort (Hacıbekir) Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen
polisler Ferhan Abi ve İdris Abi adlı iki yurttaşı gözaltına aldı. Kapının kırılarak içeri girildiği belirtilen
baskında gözaltına alınan iki yurttaşın gözaltı gerekçesi ise öğrenilemedi. Gözaltına alınan yurttaşlar Van
İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
9 Ocak 2016’da Van’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurduna düzenlenen baskında gözaltına
alınan JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un da olduğu 5 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
10 Ocak 2016’daki Van’ın Edremit İlçesi’nde ev baskınıyla ilgili haber takibi yapan İMC TV kameramanı
Mehmet Dursun ile muhabiri Bekir Güneş polisler tarafından gözaltına alındı.
11 Ocak 2016’da Van’ın Edremit İlçesi’nde düzenlenen ev baskınında 12 kişinin öldürülmesini protesto
etmek için Beşyol Meydanı’nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba gaz bombası, basınçlı su ve plastik
mermili silahlarla saldıran polis ekipleri, Van Milletvekili Lezgin Botan ile Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Bekir Kaya’nın da bulunduğu en az 20 kişiyi yaraladı, 15 kişiyi de gözaltına aldı.
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14 Ocak 2016’da, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şehit Fırat Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında Vehbi
Yılmaz isimli yurttaş, "Kapıyı geç açtın" denilerek keyfi gözaltına alındı. 15 yaşında bir de engelli çocuğu
bulunan Yılmaz'ın babası Halit Yılmaz'ın evine de baskın düzenleyen polis, 70 yaşındaki Yılmaz'a,
"Silahlar nerede" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.
15 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, Kenan Ultar isimli yerel sanatçı, Temmuz ayında gözaltına
alındıktan sonra "Örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı.
15 Ocak 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde polis ekiplerinin DBP ilçe binasına ve bazı evlere baskın
düzenlemesi sonucu gözaltına alınan 11 kişiden Seyhmuz Bülbül, Erol Cengiz ve Erhan Basut “devletin
birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalıştıkları” iddiasıyla tutuklandı.
16 Ocak 2016’da Van’da polis ekipleri bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde
görevli Şaura İbrahim Garip ve Selahattin Şen gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 17 Ocak günü serbest
bırakıldı. (Soruşturma açıldı)
16 Ocak 2016’da, Van'da, sosyal paylaşım hesaplarında Kürt kentlerindeki katliamlara tepki içerikli
paylaşımlar yaptığı için 15 Ocak 2016’da gece gözaltına alınan doktor Yasin Sezgin ve 5 sağlık çalışanı
emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Sağlık çalışanları savcılık ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı.
16 Ocak 2016’da, Van İlinde, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalayan Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden Iraklı akademisyen Şaura İbrahim Garip ve Sabahattin Şen,
polis tarafından gözaltına alındı.
19 Ocak 2016’da Van’ın Tuşba İlçesi’nde özel harekât timleri düzenledikleri ev baskınlarıyla Şemsibey
Mahalle Meclisi sözcüleri Musa Tayfur, Erdal Yorgun ve 3 kişiyi gözaltına aldı.
20 Ocak 2016’da, Van'ın Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Emrah Aslan,
Bedran Borak, Botan Bor ve Vedat Gazioğlu isimli gençler gözaltına alındı. Edremit ilçesine gerçekleşen
ev baskınında ise, Arafat Nato isimli yurttaş gözaltına aldı. 22 Ocak günü, İl Emniyet Müdürlüğü'nde
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Bedran Borak ve Arafat Nato, "Vatanın
bölünmez bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.
20 Ocak 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan iş yerinde sivil polisler
yapılan baskın sonucu İbrahim Güvener gözaltına alındı. "Örgüte yardım ve yataklık" iddiası ile gözaltına
alındığı belirtilen Güvener, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
21 Ocak 2016’da düzenlenen operasyonlar sonucu Van’da 2 kişi evlerine Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarla gözaltına alındılar.
21 Ocak 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında
Vedat Bazar ve Yılmaz Öcal isimli gençler gözaltına alındı.
22 Ocak 2016’da, Van'ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde Çarşamba günü polisler tarafından düzenlenen eş
zamanlı operasyonda gözaltına alınan Emrah Aslan, Bedran Borak, Botan Bor, Vedat Gazioğlu ve Arafat
Nato isimli gençler, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, 5
genci, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmak" ve "Hendek kazma ihtimalleri bulunması" iddiası
tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Mahkeme Bedran Borak ve Arafat Nato'nun
tutuklanmasına, diğer 3 gencin ise serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından serbest
bırakılan Botan Bor, haksız yere gözaltına alındıklarını ve gözaltı sırasında hakarete uğradıklarını söyledi.
Yargılama aşamasına da değinen Bor, "Kesinlikle suçu işlediğimize yönelik delil bulamayan mahkeme
yaşananlarla alakası olamayan, kişisel sosyal paylaşım ağlarındaki paylaşımlar gerekçe göstererek 2
arkadaşımız hakkında tutuklama kararı verdi" dedi.
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22 Ocak 2016’da, Van ilinde, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Halil Ağa Mahallesi Güngör Evleri Sitesi C
Blok'ta, özel harekat timleri tarafından bir eve baskın düzenlendi. Baskında binanın çatı katında Özalp
ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Nadir Tezgel, kafasından vurularak katledilmiş
halde bulundu. Tezgel’in, baskın sırasında polislerce infaz edildiği ileri sürüldü. Apartman görevlisi Nihat
İçen isimli yurttaş ile aynı aileden Canan Güngör, Salih Güngör, Sinan Güngör ve Güven Güngör isimli
yurttaşlar, özel timleri tarafından gözaltına alındı. 23 Ocak günü, emniyette tamamlanan işlemlerin
ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Canan Güngör, Güven Güngör ve Salih Güngör, "Örgüt üyesi
olma" iddiasıyla tutuklandı.
22 Ocak 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Kadir Nas gözaltına alındı.
2014 yılında hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan ve denetimli serbestlik şartıyla serbest
bırakılan Nas'ın bir hafta imza atmayarak denetimli serbestlik şartını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına
alındığı öğrenildi.
27 Ocak 2016’da Van’da gözaltına alınan DBP Parti Meclisi üyesi Taner Şirp “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla tutuklandı.
27 Ocak 2016’da, Van Merkez İpekyolu ilçesinde, özel harakat timleri tarafından gerçekleştirilen ev
baskınında Bayram Aslan isimli genç gözaltına alındı.
28 Ocak 2016’da Van’ın Tuşba İlçesi’nde yapılan baskında ise İpekyolu Belediye Meclisi üyesi Baki Erdal
gözaltına alındı. Erdal 31 Ocak günü serbest bırakıldı.
29 Ocak 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde sabah saatlerinde özel harekat timleri tarafından Çelebibağ
Mahallesi'nde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Baskınlarda 20 Ekim 2015 tarihinde seçim çalışmaları
yürütürken gözaltına alınarak tutuklanan ve dün çıkarıldığı mahkemece tahliye edilen KURDİ-DER Erciş
Şubesi Yöneticisi Necmettin Açık ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.
31 Ocak 2016’da, Van’ın Erciş İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişiden Seyithan
Tekbaş, Abdulbari Akbaş, Muhtilah Dağ, Mehmet Şirin Sakur adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla utuklandı.
4 Şubat 2016’da, Van'da bilinmeyen bir nedenle yol ortasında durdurdukları iki genci darp eden polisler,
gençlerden birini 'Senin kafana sıkarız p…' diyerek tehdit etti. Gözaltına alınan gençlerin şiddete maruz
kaldığı o anlar DİHA kameralarına yakalandı. Gençleri bir süre sokak ortasında elleri kelepçeli bir şekilde
bekleten polisler, daha sonra ekip otosuna bindirdikleri gençleri emniyete götürdü.
4 Şubat 2016’da Van’da gözaltına alınan Erciş Belediye Eş Başkan Yardımcısı M. Nuri Çiçek ve İpekyolu
Belediyesi eski çalışanı Hamdullah İnci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
5 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Aşağı TOKİ Camii'nde, Cuma vaazı sırasında Suriye'deki
Bayırbucak bölgesine gönderilen çetelere destek isteyen imama tepki gösteren bir yurttaş cemaat içinde
bulunan AKP'liler tarafından linç edilmek istendi. Cami imamının vaazına tepki göstererek, "Türkmenlere
de Kobanê'ye de yardım gönderelim. Aynı acı Kobanê'de de yaşanıyor" şeklinde konuşan yurttaşa,
cemaat arasında bulunan AKP'liler ve camide bulunan polisler saldırdı. Olayın duyulmasının ardından
camiye gelen polis, linç girişimi sonucu darp edilen yurttaşı gözaltına alarak Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne
götürdü.
6 Şubat 2016’da Van’ın Başkale İlçesi’nde ev baskını düzenleyen özel harekât polisleri, DBP Başkale İlçe
Örgütü Eş Başkanı Senar Yeşilırmak’ı gözaltına aldı. Yeşilırmak 9 Şubat günü serbest bırakılıdı.
6 Şubat 2016’da, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından hazırlanan barış bildirisine imza attıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr.
Çakır Ceyhan Süvari, Yrd. Doc. Dr. Emrah Günok ve araştırma görevlileri Tuncay Murat Atal ile Emine
Yönden Edremit’te ifade vermeye davet edildi.
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6 Şubat 2016’da, İHD Van şubemize başvuran Adalet Yeşilırmak, Başkale Asıngıran mahallesindeki evine
güvenlik güçleri tarafından baskın yapıldığını ve kapıyı geç açtığı gerekçesiyle darp edildiğini belirtti.
7 Şubat 2016’da, Van Merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında Gürgin Abi
isimli yurttaş gözaltına alındı.
7 Şubat 2016’da, Van merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Hacıbekir Mahallesi'ne zırhlı araçlarla gelen
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu, yaşları 13 ile 16 arasında değişen Suat Orhan, Uğur Kurt ve
Dündar Acar isimli çocuklar, vücutlarına isabet eden kurşunlar yaralandı. Yaralı çocukları hastaneye
getiren Suat Orhan'ın ağabeyi Fettah Orhan ile kuzeni Jiyan Orhan, hastanede polislerce gözaltına alındı.
10 Şubat 2016’da Van’ın Edremit İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.
10 Şubat 2016’da, Van’da polisin yaptığı operasyonda örgüte yardım yaptıkları ve örgüt adına faaliyet
yürüttükleri iddiasıyla aralarında Van Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı olan S.Y.'nin de bulunduğu
15 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.
13 Şubat 2016’da, Van'ın Edremit ilçesinde yapılan ev baskınlarında Cenap Bilekçi (23) gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Cenap Bilekçi (23), İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
14 Şubat 2016’da, Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen
ev baskınlarında Vehbi Yılmaz isimli yurttaş gözaltına alındı.
15 Şubat 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort (Hacıbekir) Mahallesi'nde sabah saatlerinde özel
harekat timleri eşliğinde bir eve polis baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan Sedat Abi (19) isimli
gencin Edremit TEM Şube'ye götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan kentte öğlen saatlerinde gerçekleştirilen
15 Şubat protestosu yürüyüşünün ardından da 3 çocuk gözaltına alındı. Çocukların nereye götürüldükleri
ise öğrenilemedi.
16 Şubat 2016’da, Van ilinde, Şehit Fırat Mahallesi'nde bulunan Bayırlı Sokak’ta bir eve polis tarafından
baskın düzenlendi. Baskında, Hamza Bor isimli yurttaş polis işkencesine maruz kaldığını iddia etti. Baskın
yapan polislerin arama kararı olmadan evine girdiğini, yüzü maskeli 5 polisin kendisini yere yatırdığını ve
kafasına silah dayadığını söyleyen Bor yaşadıklarını şöyle anlattı: “İşkence yapan polislerden biri amirine,
“Kafasına sıkayım gitsin” dedi. Mutfakta dakikalarca süren işkencenin ardından beni gözaltına aldılar ve
yol boyunca tehditler savurdular.” Anne Zarife Bor ise, kafalarına silah doğrultan polislerin kendilerine
hakaretler savurduğunu söyledi. Polislerin, ağabeyi darp edilirken müdahale etmek isteyen kızına da
saldırdığını söyleyen anne Bor, şunları anlattı: “Kızım, ‘Bırakın abimi’ diye bağırdığı anda bir özel harekat
timi boğazından tutup beton zemin üzerine attı. Kızımın vücudunda darp izleri oluştu.”
15 Şubat 2016’da, Van Merkez İpekyolu ilçesinde, bir eve baskın düzenleyen polis, Sedat Abi (19) isimli
yurttaşı gözaltına aldı.
16 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Muğdat Demir,
İhsan Macit ve Selim Arama isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 17 Şubat 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Demir ve Macit, "Devletin birliği ve
ülkenin bütünlüğü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı.
18 Şubat 2016’da Terörle mücadele timlerinin düzenledikleri operasyonlar sonucu Van’ın Çatak İlçesi’nde
3 kişi gözaltına alındı.
18 Şubat 2016’da, Van Çatak ilçesinde düzenlenen operasyonda, Çatak Belediyesi Meclis Üyesi Attar
Ertaş, Van Büyükşehir Belediyesi çalışanları İsa Eraslan, Tayip Tekbudak, Zeki Akbulak, Mehmet Tartan
ve Adil Kiye aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden Zeki Akbulak, Mehmet
Tartan, Tayyip Tekbudak ve Adil Kiye adlı 4’ü 22 Şubat günü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla
tutuklandı.
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22 Şubat 2016’da Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Ersin Baran, derse girmek için gittiği
fakültesinde Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı.
23 Şubat 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinde evlere
baskın düzenlendi. Baskınlarında aralarında DBP Van İl Eşbaşkanı Caziye Duman'ın eşi Hüsnü Duman,
Serkan Duman, Meryem Abi, Enver Öklü ve Saadet Öklü ile Saadet Öklü'nün okullarına yapılan baskınla
alınan çocukları Ozan, Nurulllah, Birhat ve Sakine gözaltına alındı. Ankara saldırısını yapan TAK üyesi
Abdulbaki Sömer'in taziyesine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilen 4'ü çocuk 9 kişinin
Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
24 Şubat 2016’da, DBP Van eski İl Eş Başkan Yardımcısı Barıştıran gittiği taziyede gözaltına alındı.
Hatuniye Mahallesi'nde MEYA-DER tarafından düzenlenen Tekin Kurt'un (Firaz Agir) taziyesine katılan
DBP Eski İl Eş Başkan Yardımcısı Fadıl Barıştıran polisler tarafından gözaltına alındı.
24 Şubat 2016’da, Van ili Bahçesaray ilçe Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 kişi
gözaltına alındı.
25 Şubat 2016’da, HDP Van İl Yöneticisi Naci Erkol, TAK üyesi Abdülbaki Sömer'in taziyesine katıldığı
gerekçesiyle çağrıldığı Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı.
25 Şubat 2016’daki operasyonlarda güvenlik güçleri Van’da DBP Van İl Örgütü Eş Başkanı Ökkeş Kawa’yı
gözaltına aldı.
25 Şubat 2016’da, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Irak ve Suriye'deki çatışmalarda ölen iki YPG’li için
kentte yapılan taziyelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Suriye'de öldürülen "Ruken
Helin" kod isimli Dilan Çoban için Halilağa Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nin zemin katında,
Irak'ta öldürülen "Firoz Agir" kad isimli Tekin Kurt için de aynı mahallede kurulan çadırda taziyeye katılan
biri İngiltere, 3'ü Finlandiya uyruklu 4 kişi Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İfade
işlemleri için Van Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, Van'da ve taziyede bulunma nedenlerinin
araştırıldığı bildirildi. 28.02.2016 da serbest bırakıldılar.
25 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, gerçekleştirilen ev baskınlarında MEYA-DER Erciş Temsilcisi
Tekin Hezer ile isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına alındı. 26 Şubat 2016 tarihinde, emniyette
tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.
28 Şubat 2016’da, Van'dan Çaldıran ilçesine giderken ilçe girişinde araçları durdurulan DBP MYK üyesi
Cihan Ekin ve DBP parti çalışanları Burhan Şık, Nevzat Abukan ile soy ismi öğrenilemeyen Ali adlı parti
çalışını gözaltına alındı.
29 Şubat 2016’da DBP Van İl Örgütü Eş Başkanı Caziye Duman, akşam saatlerinde il binası çıkışında
gözaltına alındı.
1 Mart 2016’da, Van ili Muradiye ilçesinde DBP İlçe Yöneticisi Barış Yılmaz ile yerel bir gazetede çalışan
Remzi Solmaz evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.
2 Mart 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, bulunan Erek Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart
etkinliğinin ardından KJA üyesi Edibe Babur, polis tarafından gözaltına alındı.
2 Mart 2016’da polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarla Van’ın Muradiye İlçesi’nde Belediye Eş
Başkanı Safure Güneş, DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Vahdettin Uca ile Emrah Gültaş’ı gözaltına aldı
4 Mart 2016’da, Van’ın Muradiye ilçesinde sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda HDP eski ilçe
eşbaşkanı Nezir Kızılkaya ve DBP yöneticisi Hasan Bulut gözaltına alındı.
5 Mart 2016’da, Van ilinde, KJA öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
mitinginde, polis arama noktasından geçen yöresel kıyafetli 5 kadın, kıyafetleri gerekçe gösterilerek
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gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 5 kadından Hanife Güzel ve Zehra
Yobaz isimli yurttaşlar serbest bırakıldı.
7 Mart 2016’da Van’ın Saray İlçesi’nin Eş Belediye Başkanı Zilan Aldatmaz, Özalp’tan Van’a giderken
gözaltına alındı.
7 Mart 2016’da, KJA Van Bileşenler üyesi Serap Çeri Van’ın Saray ilçesinde gerçekleşen 8 Mart
kutlamalarından dönerken, kimlik kontrolü sırasında polislerce gözaltına alındı. Çeri'nin hakkında önceden
çıkarılmış tutuklama kararı bulunması nedeniyle Van Adliyesi'ne gönderildi. Adliyede ifadesi alınan Çeri
tutuklandı.
9 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına eş zamanlı polis baskını yapıldı. HDP
binasına baskın yapan polis HDP ilçe Eşbaşkanı Selçuk Aladağ'ı ve HDP ilçe örgütü yöneticisi Kahraman
Bilici'yi gözaltına aldı. Binada bulunan bir bilgisayara da el konuldu.
9 Mart 2016’da, Van’ın Çatak ilçesinde, ifade vermek için İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılan DBP’li
Belediye Meclis Üyesi Özlem Tuci ve eşi Cihan Tuci gözaltına alındı.
10 Mart 2016’da Van’ın Gevaş İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan DBP Gevaş İlçe
Örgütü Eş Başkanı Bülent Danış, HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Nevzat Altındağ ve Bedriye Öner, Belediye
Meclisi üyeleri Serpil Sezer, Hayrettin Baydar ve DBP İlçe Örgütü yöneticisi Nevzat Nihal “yasadışı örgüt
üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
11 Mart 2016’da, Van’ın Özalp ilçesinde bulunan Çamurlu Mahallesi’nde yapılan ev baskınlarında 4 kişi
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Ergin Ataç, Yaşar Vergili, Ömer Şener ve soyadı
öğrenilemeyen Melek isimli kadın İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
15 Mart 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde okuyan Erhan Alagöz'ün sabah saatlerinde gözaltına
alındığı öğrenildi.
17 Mart 2016’da, Van merkezde gece yapılan ev baskınlarında DBP İl eş başkanları Caziye Duman ve
Ökkeş Kava, Abdulkerim Hitit, Kerem Bor, Botan Bor, Abdullah Acar ve Umut Işık ile birlikte isimli
öğrenilemeyen 10 yurttaş gözaltına alındı.
18 Mart 2016’da, Van Gürpınarda adının E. Ü. olduğu öğrenilen çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.
18 Mart 2016’da, Van'ın Gevaş ilçesi ve il merkezinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3
yurttaş gözaltına alındı. 23 Mart 2016’da, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen Ahmet Çelik, Sefer Bakay ve Dilan Bakay, "Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
19 Mart 2016’da Van’ın Seyrantepe Mahallesi’nde evlere baskın düzenleyen polis ekiplerinin 6 kişiyi
gözaltına aldığı bildirildi.
19 Mart 2016’da, Van'ın merkez Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan ev baskınlarında 6 kişi
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen İlhan Ürgen, Öznur Ürgen, Muğdat Ürgen, Rıdvan Pulus
ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
21 Mart 2016’da, Van'da 17 Mart'ta DBP il binasına ve onlarca eve yapılan baskınlar sonucu gözaltına
alınan DBP İl Eşbaşkanları Caziye Duman ve Ökkeş Kava'nın da aralarında bulunduğu 19 kişiden 10'u
dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen yurttaşlardan 5'i savcılık ifadelerinin
ardından serbest bırakıldı. DBP İl Eşbaşkanları Caziye Duman ve Ökkeş Kava'nın da aralarında
bulunduğu 5 yurttaş ise tutuklama talebiyle savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk
edilen DBP İl Eşbaşkanları Duman ve Kava ile birlikte Naci Yacan ile Osman Aslan isimli yurttaşlar "Örgüt
Üyeliği' gerekçesiyle tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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23 Mart 2016’da, Van'ın Gevaş ilçesi ve il merkezinde yapılan operasyonlarda Cuma günü gözaltına
alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan Ahmet
Çelik, Sefer Bakay ve Dilan Bakay, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklanarak, Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
23 Mart 2016’da, Van’dan sokağa çıkma yasağının sürdüğü Yüksekova’ya giden kitleyi engelleyen polis
Mehmet Kartal ve Havar Duman isimli kişileri gözaltına aldı.
24 Mart 2016’da, Van'ın Özalp ilçesinde Cihan Hamzaoğlu isimli yurttaş yol kontrolü yapan askerler
tarafından gözaltına alındı. Hakkında daha önce açılan bir dava ile ilgili ifadesi alınmak için gözaltına
alındığı öğrenilen Hamzaoğlu, Özalp İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Hamzaoğlu'nun kapatılan
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticisi olduğu öğrenildi.
28 Mart 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen DBP 4. Olağan Kongresi’nin ardından Arena
Halı Sahası’na asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın posterini gerekçe gösteren polisler, sahayı bastı.
Yeni yönetimin belirlenmesinin ardından savcılık talimatını gerekçe göstererek Öcalan’ın posterinin
kaldırılmasını isteyen polis, posterin kaldırılmasına tepki göstererek reddeden DBP’li yöneticileri darp etti.
DBP İlçe Eşbaşkanı M. Nasır Ürgen'in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
28 Mart 2016’da, Van merkeze bağlı İpekyolu ilçesinde bulunan Vali Mithat Bey Mahallesi’nde bulunan
halı sahayı basan polislerin U.Ç. isimli genci infaz ettiği bildirildi. Olayın yaşandığı soyunma odasının
duvarlarında da kurşun izine rastlanmazken, görgü tanıkları olay sırasında yaralanan 3 gencin de polisler
tarafından sahanın arka kapısından çıkarılarak, gözaltına alındığını söyledi. Sahanın sahipleri Yunus K.
Ve Hakan K.’yı da gözaltına alan polisler, sahada 24 saat kayıt yapan kamera kayıtlarına da el koydu.
Olayı anlatan görgü tanıklarından İsa Öztürk, “Maça hazırlanan oyunculara çay hazırladığım esnada polis
birden baskın yaptı ve hepimizi yere yatırdı. Kısa bir süre sonra 2-3 el silah sesi geldi” dedi.
30 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde dün sabah ve akşam saatlerinde, polis ve jandarma özel harekat
(JÖH) ekipleri, Doxançî (Doğancı), Şor (Taşkapı) ve Exs'in (Doluca) de aralarında bulunduğu Zilan
bölgesindeki mahallelerde gerçekleşen baskınlar sonucunda göz altında alınan 14 kişi bugün mahkemeye
çıkarıldı. İfadelerin ardından Ahmet Mirzaoğlu, Mahmut Boşceviz ve Fırat Erbağ, haklarındaki gizli tanık
beyanları ve telefon görüşmeleri delil olarak kabul edilerek tutuklandı. Geri kalan 11 kişiden 5'ine denetim
şartı konularak serbest bırakılırken diğer altı kişinin ise asılsız iddia üzerine gözaltına alındıkları
anlaşılınca serbest bırakıldı. Tutuklanan 3 kişinin Van M Tipi Kapalı Ceza Evine götürüldüğü belirtildi.
1 Nisan 2016’da, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Erciy (Budak) köyünde geçici öğretmenlik yapan Hamdiye
Saklı, 30 Mart günü geçmiş dönemlerde yaşamını yitirmiş HPG gerillalarının fotoğraflarını Facebook
hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı, Saklı, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklanarak, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
4 Nisan 2016’da, Van’ın İpekyolu İlçesi’nde bulunan Musa Anter Parkı yanında bir aracı durduran polis,
araçta bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polisler yurttaşları yere yatırarak araçta arama yaptı. Aramanın
ardından gözaltına alınan yurttaşların kimlik bilgileri ve nereye götürüldükleri ise öğrenilemedi.
5 Nisan 2016’da, Van’da, DBP Tuşba İlçe Eşbaşkanı Saim İpekten ve beraberindeki parti yöneticileri
Musa Tayfun ile Ercan Yılboğa DBP il binasına giderken gözaltına alındı. Bahçıvan Mahallesi’nde polisler
tarafından gözaltına alınan partililerin gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, 3 kişi İl Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
6 Nisan 2016’da, Van'ın Erciş ilçesi Örene Mahallesi'nde önceki akşam Bitlis Adilcevaz Karayolu üzerinde
3 TIR'ın ateşe verilmesinin ardından dün ve bugün sabah yapılan ev baskınlarında çoğunluğu Kürt
siyasetçiler, Erciş Belediyesi çalışanları ve Eğitim Sen üyelerinden oluşan 16 kişi gözaltına
alındı.,Gözaltına alınan yurttaşların isimleri: Halil Yılmazer, Fesih Aktepe, Mehmet Ali Çelik, M. Sıddık
Geçer, Abidin İnci, Fahrettin Deniz, Sadrettin Dağıstanlı, Hatun Çelik Hasır, Haydar Kırmızı, Kadir
Köroğlu, Halil İslamoğlu, Maksut Yıldız, Feyzi Cam, Önder Yıldız, Süleyman Çelebi, Muhammed Deveci.
Gözaltına alınan 16 kişiden Erciş Belediye Meclisi üyesi Halil Yılmazer ve Erciş Belediyesi çalışanı Fesih
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Ağtepe ile Abdulkadir Köroğlu “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştıkları” iddiasıyla; DBP
Erciş eski İlçe Örgütü Eş Başkanı Abidin İnce de “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, Van'da aralarında KJA üyesi Gülli Kara ve DBP Tuşba İlçe Eşbaşkanı Saim İpekten'in de
bulunduğu 5 kişi, Yüksekova'da gelen ailelere yardım götürdükleri için iki gün gözaltına alınmışlardı. Van
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınan 4 kişi daha sonra savcılığa sevk edildi. 4 kişiden 2'si
savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Saim ve Gülli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza
Mahkemesi'ne sevk edildi. Saim "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılırken, Gülli Kara ise "örgüt üyesi
olma" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
6 Nisan 2016’da, Bitlis Adilcevaz Karayolu üzerinde önceki akşam 3 TIR'ın ateşe verilmesi üzerine Van'ın
Erciş ilçesi Örene Mahallesinde dün ve bugün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişiden 12'si
adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 kişi de tutuklandı. Erciş Belediyesi Meclis Üyesi Halil Yılmazer
ve Erciş Belediyesi Çalışanı Fesih Ağtepe ile birlikte Abdulkadir Köroğlu'nun İlçede 12 Ekim tarihinde
yapılan basın açıklaması sırasında açıklamayı okuyan Erhan Basut'a "fizikken yakın durdukları" ve
"devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" gerekçesiyle tutuklandı. DBP Erciş eski ilçe
eşbaşkanı Abidin İnci ise facebook hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından internet üzerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında, Facebook isimli sosyal
paylaşım sitesi örgütü üzerinde ‘terör propagandası’ yaptığı tespit edilen, Başkale ilçesi Ömerdağı
köyünde ücretli öğretmen olarak görevli G.D. isimli şüpheli şahsın 5 Nisan günü gözaltına alındığı"
belirtildi. Emniyetin açıklamasında, "şüpheli şahsın, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 5
Nisan 2016 günü adli makamlara sevk edilmiş olup, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan
tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın
sürdürülmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
7 Nisan 2016’da, DBP Van İl Örgütü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) binalarına
akşam saatlerinde eş zamanlı polis baskınları düzenlendi. Baskınlara "Yasaklı kitapların bulunduğu
yönünde ihbar alındığı" gerekçe gösterilirken, DBP il binasından bir kişi, YÖDER'de ise 4 öğrenci
gözaltına alındı. Arama sırasında parti binası ve dernekte bulunan poster, bayrak ve 2 bin 400 kitaba el
konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi ise Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 öğrenci 11 Nisan günü
tutuklandı.
8 Nisan 2016’da, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “6 Nisan 2016 tarihinde sağduyulu
vatandaşlarımızın ihbarlarıyla meydana gelebilecek PKK/KCK örgüt faaliyetlerinin deşifresi ve
önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 6 Nisan 2016 günü sosyal paylaşım siteleri üzerinde ‘ örgüt
propagandası’ yaptığı tespit edilen M.A. ve B.Z. isimli şahısların gözaltına alındığı" belirtildi. Emniyet
açıklamasında, gözaltına alınan şüpheli şahısların haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 7
Nisan 2016 günü adli makamlara sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi: "M.A. isimli şahıs ‘örgüt
propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmış, B.Z. isimli şahıs ise adli kontrol kararı verilerek serbest
bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın artarak devam edeceğine inandığımız desteği ile birlikte daha güvenli bir
Van için çalışmalara devam edilecektir.”
9 Nisan 2016’da, Van'da iki gün önce yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında yerel gazete
olan İpekyolu gazetesi dağıtımcısı Fırat Kırdağ'ın da bulunduğu 3 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Beytullah Elter ile Fırat Kırdağ, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
tutuklandı.
10 Nisan 2016 Van ilinde, DİHA stajyer muhabiri Ziya Ataman, haber takibinde bulunduğu sırada polis
tarafından gözaltına alındı. 11 Nisan 2016 tarihinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataman, “Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.
10 Nisan 2016 tarihinde Van ilinde, DBP PM üyesi Rıdvar Sincar, evine gittiği sırada polis tarafından
gözaltına alındı.
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14 Nisan 2016’da, Van’da 10 Nisan 2016’da gözaltına alınan BDP Yüksekova eski İlçe Başkanı Nail
Durmaz ile Yüksekova Belediye Meclis üyesi Remziye Yaşar, sevk edildikleri mahkemece, "örgüte üye
olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
14 Nisan 2016’da, Hakkari Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğini
takip eden Van TV Colemêrg muhabiri Zeki Dara, etkinlik sırasında ayak ayak üstüne attığı gerekçesiyle
valiliğin talimatıyla gözaltına alındı. Valiliğin korumaları tarafından yaka parça gözaltına alınan Dara, İl
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dara ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
15 Nisan 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde iki gün önce düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına
alınan 17 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Erciş Adliyesi'ne getirildi. Mahkemeye
çıkarılan 17 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi ise "gizlik tanık ve telefon
dinlemeleri" ile 4 Nisan tarihinde Adilcevaz Karayolu Örene Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol kapatma
eylemiyle ilişkileri bulunduğu iddia edilerek tutuklandı. Tutuklanan Kerem Çeliker, Savaş Albayrak, Erol
Çetin, Yusuf Acar, Aydın Çakır, Murat İş, İzzet İş, Ersin Avcı, Hakan Bozlak ve Abdullah Çakır Van M Tipi
Cezaevine götürüldü.
16 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı yapılan ev
baskınlarında 3'ü çocuk 5 yurttaş (M.D. (15) A. Ş. (16), Y. K. (16) ile Serhat Direk ve Tajdin Direk)
gözaltına alındı.
16 Nisan 2016’da, Diyarbakır’ın Sur ilçesine yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Miraz Başak ile Hakkari
Yüksekova’da yaşamını yitiren Mehmet Şerif Akdoğan için Van'da düzenlenen cenaze törenine müdahale
etti. Yenimahalle'de gerçekleştirilen tören sırasında kitleye saldıran polisler, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri
öğrenilemeyen kişilerin, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi.
22 Nisan 2016’da Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde Remziye Bor’un özel harekât polislerinin evine
düzenlediği baskında vurularak ölümüne neden olan operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Remziye
Bor’un eşi İrfan Bor, Lokman Abi ve Ciwan Yemen “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı.
22 Nisan 2016’da İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ortak
operasyonda, HDP Gevaş Belediye Meclis üyesi Cevdet Altındaş ile birlikte iki kişi gözaltına alındı.
Mahkeme iki kişiyi serbest bırakırken, HDP Gevaş Belediye Meclis Üyesi Cevdet Altındaş’ı 'Terör
örgütüne üye olmak' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.
28 Nisan 2016 tarihinde Van ili Tuşba ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP Tuşba
İlçe Eşbaşkanı Harika Uyar Aydın, "Örgütle ilişkili olduğu ve örgütsel doküman bulundurduğu" iddiasıyla
gözaltına alındı.
29 Nisan 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde 12 Ekim 2015’de yapılan “özyönetim” açıklamasına katıldığı
gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Erciş Belediyesi Eş Başkanı
Abdurrahman Çağan “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozduğu” iddiasıyla tutuklandı.
29 Nisan 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen
ev baskınlarından Elyas Aslan ve Ahmet Aslan isimli yurttaşlar gözaltına alındı.
30 Nisan 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan İlyas Yüksek, şu beyanlarda bulundu:
“Yüksekova’da bulunan abimin yanına gitmek istedik. İnanlı köyünde korucular ve bir sivil vatandaşın
ihbarıyla yakalanıp, polise teslim edildik. Daha adını ilk kez duyduğum YPS üyesi olduğumuzu iddia ettiler.
Ben cezaevinden çıkarken İstanbul’a gitmiştim. Abimin yanına gitmiştim ve hiçbir şeyden haberim yoktu.
Yüksekova’da 3 gün 3 gece psikolojik ve fiziksel işkence gördüm. Derneğinizden bu konuda hukuki yardım
talebinde bunuyorum.”
1 Mayıs 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 15. Sokak'ta özel
harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınında, Cegerxwin Serhat kod isimli HPG militanı Mahmut
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Çar vurularak yaşamını yitirdi. Baskın sırasında özel harekat timleri tarafından ev sahibi Adil Gür bacağına
iki kurşun sıkıldığı ve fiziksel engelli Kevser Gür'ün ise levye ile sağ ayak baş parmağınının koparıldığı
belirtildi. Adil Gür'ün küçük yaştaki oğlu D. Gür, "Birden bire eve baskın yaptılar. İçeri gelip evdeki bir kişiyi
gözümüzün önünde öldürdükten sonra babamı yere yatırarak iki kurşun sıktılar ayağına. Kevser Gür'ün de
ayağına levye ile vurarak başparmağını kopardılar" diye konuştu. Adil Gür ve Kevser Gür yaralı halde
gözaltına alınırken, Mazlum Gür (16) ve Abdi Aslan isimli yurttaşlar da feci şekilde darp edilerek gözaltına
alındı. Adil Gür, Mazlum Gür, Keser Gür ile Abdi Aslan tutuklanarak cezaevine konuldu.
5 Mayıs 2016’da Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde PKK militanı Mahmut Çar’ın öldürülmesiyle sonuçlanan
ev baskınında gözaltına alınan 5 kişiden Adil Gür, Mazlum Gür, Keser Gür ile Abdi Aslan “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. Adil Gür, Keser Gül ve Abdi Aslan’a gözaltında işkence edildiği
bildirildi, tutuklandıktan sonra cezaevinden yollanan fotoğraflarda işkence izleri açık biçimde görüldü.
6 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 5 yurttaş (Fadıl
Barıştıran, Nasır Artım, Eyyüp Kıylık, Ali Yıldırım ve Emin Bağatur) "örgüte üye olmak" suçlamasıyla
gözaltına alındı.
9 Mayıs 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Veli Nasır, şu beyanlarda bulundu:
“07.05.2016 tarihinde akşam saat 09.00 sıralarında evimiz polis tarafından basıldı. Yengem ve abim
sadrettin Nasır, gözaltına alındı. Yengem bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Fakat
abim cezaevine götürüldü. Şu anda abimin akibetinden haberdar değilim. Bu konuda derneğimizden
hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
9 Mayıs 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Gülsüm Yılmaz, şu beyanlarda bulundu:
“Eşim sabah saat 10.00 civarında gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığını bilmiyoruz. Sizden hukuki
yardım talebinde bulunuyorum”
10 Mayıs 2016’da, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde 6 Mayıs günü yapılan ev
baskınlarında gözaltına alınan aralarında DBP Wan eski İl Eşbaşkan Yardımcısı Fadıl Barıştıran'ın da
bulunduğu 5 kişi, Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Wan Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadeleri alınan Fadıl Barıştıran ile parti çalışanları Nasır Artım, Eyyüp Kıylık, Ali Yıldırım ve Emin
Bağatur, "örgüte üye olmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
10 Mayıs 2016’da, Van’da polis ekipleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Bölümü
mezuniyet töreninde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 9 öğrenciyi gözaltına aldı.
10 Mayıs 2016’da, Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'nde 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin
de yaralandığı patlama yerine gelen özel harekat timleri mahalleyi ablukaya alarak biber gazıyla saldırdı.
Mahalleyi biber gazına boğan polisler S.M. isimli lise öğrencisini silah dipçikleriyle işkence ederek,
gözaltına aldı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, DİHA Muhabirleri Nedim Türfent ve Şermin Soydan, gözaltına alındı.
Haklarında açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilen muhabirler, Edremit TEM
Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 13 Mayıs 2016 tarihinde Yüksekova adliyesine sevk edilen Türfent, "Örgüte
üye olmak" iddiasıyla tutuklandı. 14 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından Van adliyesine sevk edilen Soydan ise, Hakkari Savcılığı'na SEGBİS ile ifade verdi. İfadesi
alınan Soydan, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin
etme ve Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama"
suçlamasıyla tutuklandı.
12 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Erçis ilçesinde, eş zamanlı olarak düzenlenen ev baskınlarda Emrullah
Demirhan isimli yurttaş gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen Demirhan, ilçede 12 Ekim 2015 tarihinde yapılan özyönetim açıklamasına
katıldığı gerekçesiyle "Vatanın bölünmez bütünlüğünü bozmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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14 Mayıs 2016’da Van’da “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 2 sağlık
çalışanı çıkarıldıkları mahkemece aynı suçlamadan tutuklandı.
17 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Merkez İpekyolu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
19 yurttaş gözaltına alınarak, Edremit TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan ve isimleri
belirlenen yurttaşlar şöyle: İskender Orhan, Ozan Kurt, Ömer Kurt, Zeki Kurt, Burhan Öğüt, Mehmet
Bayram, Şahin Bayram, Fırat Karakoyun ve Halis Karakoyun.
21 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Edremit ilçesinde, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev
baskınlarında Ramazan Azar isimli yurttaş gözaltına alındı.
21 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Beşyol mevkiinde, Deniz Kocaman isimli yurttaş Valilik önünden geçtiği
sırada etrafı özel timler tarafından sarılarak gözaltına alındı. Yaşana gözaltına olayının görüntülemek
isteyen ve yerel bir sitede gazetecilik yapan Recep Demir de, polis tarafından darp edilerek gözaltına aldı.
26 Mayıs 2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Kocaman, 'örgüte üye olmak' iddiasıyla tutuklandı.
22 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Saray ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, aralarında
belediye çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. 26 Mayıs 2016 tarihinde, İl Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 9 kişiden Murat Kaplan isimli
yurttaş "örgüte yarım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandı.
24 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde öğrencisi Tahir
Ateş, derse gireceği esnada üniversite kampüsün de gözaltına alındı.
24 Mayıs 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Örgütü Eş Başkanları
Mustafa Sağlam ve Hatice Yıldız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
26 Mayıs 2016’da DBP ile HDP’ye yönelik düzenlenen gözaltı operasyonları kapsamında Van’ın Saray
İlçesi’nde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 9 kişiden Murat Kaplan “yasadışı örgüte yardım
ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
27 Mayıs 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Nubar Şur, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ferit Doğan Şur, Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik yapıyor. Oğlum,
okulunda görevli bir kadının tartaklandığını görmesi üzerine müdahale ediyor. Müdahale ettiği kişilerin sivil
polis olmaları nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltında bırakıldı. Sonra tekrar gözaltına alınarak, bu kez hem
tutuklandığını ve hem de görevden alındı. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
31 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Çaldıran ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Selami
Koç, Cengiz Koç ve Abbas Atak isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 1 Haziran 2016 tarihinde İlçe Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Atsak ve Koç,
"örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklandı.
6 Haziran 2016 tarihinde Van ili Erciş ilçesinde, 7'incisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür
Sanat Festivali'nde, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektikleri ve “örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla
8 genç gözaltına alınarak, İlçe Jandarma Karakolu’na götürüldü. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen gençler, serbest bırakıldı.
18 Haziran 2016’da, Van merkeze bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde 14 Haziran günü Hüsnü Sayıner adlı
yurttaşın evine baskın düzenleyen özel harekat polisleri, Sayıner ve 18 yaşındaki kızına işkence yaptığı
iddia edildi. Özel harekat polislerinin kızı ve kendisini odunlarla darp ettiğini söyleyen Sayıner,
yaşadıklarını anlattı. Evine baskın yapıldığı sırada komşusunun evinde olduğunu söyleyen Sayıner,
helikopter hareketliliğini fark edince dışarı çıktığını ve "Evin sahibi sen misin?" diye soran polislerin bir
anda kendisini yere yatırarak, hakaret etmeye başladığını anlattı. Evin etrafının 10'dan fazla zırhlı araçla
sarıldığını belirten Sayıner, evin içinde kimsenin olup olmadığını soran polislerin, "5 dakika içinde dışarı
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çıkmazlarsa evi yakacağız" diyerek kendisini içeri gönderdiğini dile getirerek, "Beni içeri gönderdiler ve
bütün çocuklarımın hepsini dışarı çıkardım. Sonra beni önlerine alarak kalkanları ile birlikte evin içini bir
daha aradılar" diye konuştu. Aramadan sonra yeniden dışarı çıkaran polislere, "Ne arıyorsunuz, söyleyin
ben de bileyim" diye sorduktan sonra, "Evinde teröristleri ve onların silahlarını saklıyorsun" denilerek bir
kez daha darp edildiğini belirten Sayıner, "Kızına ve eşine senin gözünün önünde tecavüz edeceğiz diye
tehdit ettiler" ifadesinde bulundu. Özel harekat polislerinin bu sırada evinin bahçesinde bulunan kızı ve
eşine cop ve odunlarla vurduğunu dile getiren Sayıner, "Eşim ve kızımı tandır evinin içine götürdüler. 10
polis kızımı baş aşağı sıcak tandırın içine koydular. 'Teröristleri evinizde barındırdığınızı söylemesen kızını
yakacağız' diyerek, tehditler savurdular" dedi. Evdeki aramanın sona ermesinin ardından gözaltına alınan
Sayıner'e işkence ve tehdit devam etti. 3 gün gözaltında kaldığını söyleyen Sayıner, "Beni araca
koyduktan sonra bir mezarlığın yanında durduk ve beni araçtan indirler. İçlerinden bir tanesi uzun sakallı
tıpkı çeteler gibi, 'Öldürelim burada kimse de görmez' diyerek beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar. 3
gün boyunca gözaltında kaldıktan sonra mahkemeye çıkararak bıraktılar" diye anlattı. Darp raporu almak
için gittiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorun, polisler tarafından darp edildiğini
öğrenince, "Eve git üzerine buz koy iyileşir" diyerek, kendisini tedavi etmediğini söyleyen Sayıner,
"Hastanedeki polis, 'Biz darp raporumuzu kendimiz vereceğiz' dedi" ifadesini kullandı. Polislerin olayın
üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından parmak izi almak için yeniden eve geldiğini söyleyen Sayıner,
polislerin bir kez daha, "Siz nasıl, hangi akılla bu evde kalmaya devam ediyorsunuz. Geri geldiğimizde sizi
buraya gömeceğiz" diyerek tehdit ettiklerini belirtti.
21 Haziran 2016’da, Van'da 13 Haziran'da sebze hali kavşağında bir kamyona polislerin açtığı ateş
sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Naci Acar adlı yurttaş, hastanede yapılan tedavisinin
ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. "Örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanan Acar, Van M Tipi
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
21 Haziran 2016’da Van'da Şehit Fırat Mahallesinde 3 eve baskın düzenleyen polis 1 kişiyi gözaltına aldı.
Barış Annelleri İnisiyatifi üyesi Zekiye Kaya'nın evine de baskın yapıldı. Van'ın Edremit İlçesine bağlı Şehit
Fırat Mahallesi Bayırlı Sokakta sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kapıları kırarak evlere
giren polisler evlerde uzun süren aramalar gerçekleştirdi. Polisler aramaların ardından Hasan Kaya isimli
kişiyi gözaltına alarak mahalleden ayrıldı.
28 Haziran 2016’da, Van’ın Saray ilçesine bağlı Örenburç, Keçikayası ve Yamanyurt mahallelerindeki kimi
adreslere dün sabah saatlerinde özel harekat timleri tarafından yapılan baskınlarda gözaltına alınan 8
yurttaş, emniyette alınan ifadelerinin ardından Van Adliyesi'ne getirildi. Savcılığın tutuklama talebiyle Van
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği yurttaşlardan Zafer Çalışkan, Abdullah Bina, Ayhan Baysal,
Hamdin Keleş, Reşat Erçiçek ve Hanifi Şengül ve Şaban Korkut, 'örgüte yardım ve yataklık etmek'
iddiasıyla tutuklanırken, Yamanyurt Mahallesi Muhtarı olan A. Selam Çalışkan ise 'denetimli serbestlik'
şartlı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 7 kişi Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
30 Haziran 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan X, şu beyanlarda bulundu: “Dün öğlen
saatlerinde kardeşim Rüzgar Kara, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iken, hakkında şikayet
olduğu gerekçesiyle Tem polisleri tarafından gözaltına alındı. Derneğinizden hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
2 Temmuz 2016’da, Van’ın Gürpınar ilçesinde, belediye binası önünde Licê'de yaşan katliam girişimini
protesto etmek için başlatılan nöbet eylemine polis saldırdı. Nöbet için toplanan halka biber gazı ve tazyikli
su ile saldıran polis havaya ateş açtı. Saldırı sırasında Nuri Arıcı ve Serdar Çelik isimli yurttaşlar gözaltına
aldı.
4 Temmuz 2016’da, Van’ın Erciş ilçesi, HDP İlçe Yöneticisi Şaban Tekin, Pêrtaq köyünde bulunan evine
düzenlenen baskında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Tekin, Erciş İlçe Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Tekin'in gözaltı sırasında ve sonrasında polisler tarafından darp edildiği belirtildi.
Tekin 6 Temmuz günü tutuklandı.
10 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'ne baskın düzenleyen özel
hareket polislerinin bir kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların
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da bulunduğu iki eve özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında polislerin bir
kişiyi öldürdüğü iddia edildi. Sürmeli Serhat Sokak'ta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu iki eve
baskın düzenleyen özel harekat polisleri, infazın gerçekleştiği evde bulunan İrem (35) Kezban (40),
Sozdar (23 ) ve Aynur (25) Akdoğan ile 10, 8 ve 4 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Olay sonrası
gözaltına alınan Kezban Akdoğan ve İrem Akdoğan 12 Temmuz günü Emniyet Müdürlüğü’ndeki
işlemlerinin ardından çocuklarla birlikte serbest bırakıldı. Gözaltında kalan Sozdar Akdoğan ve Aynur
Akdoğan ise akşam saatlerinde işlemlerinin bitmesi üzerine serbest bırakıldı.
10 Temmuz 2016’da, Van’ın merkeze bağlı İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi’nde bulunan Sürmeli
Sokak’ta 2 kişinin infaz edildiği haberinin takibini yapan DİHA muhabiri Özlem Tekin polislerce alıkonuldu.
Görüntü çektiği sırada yanına gelen özel harekat polisleri tarafından, “Burada ne işin var” denilerek
alıkonulan Tekin, zırhlı polis aracına bindirilerek, mahalleden uzaklaştırıldı.
12 Temmuz 2016’da, Van’ın Özalp ilçesinde sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı ev baskınlarında
aralarında Özalp Belediye Eşbaşkanı Şerafettin Özalp ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 9 kişi
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 9 kişi, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Raif Basut, Cengiz Savaşlı, Nevzat Ulusal, Leyla Tosun, Bayram
Önen, Şerafettin Özalp, Hekim Okatmaz, Ferdi Eryaşar ve Fatih Keleş. Belediye Eşbaşkanı Özalp,
Belediye Meclis Üyesi Leyla Tosun, yurttaşlardan Çetin Çeri ve ismi öğrenilemeyen 1 Gümrük çalışanı 16
Temmuz günü tutuklandı.
13 Temmuz 2016’da, Van'da kanser tedavisi gören Ersin Akatay havaalanında gözaltına alındı. Ersin
Akatay, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
14 Temmuz 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde akşam saatlerinde Bêgirî’den (Muradiye) gelen İbrahim
Albak, Cesim Güler, Davut Güler’in ilçede gözaltına alındığı belirtildi. İbrahim Albak, Cesim Güler ve Davut
Güler emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından“örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla mahkemeye sevk
edildi. 3 yurttaş aynı gerekçeyle 15 Temmuz günü tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
15 Temmuz 2016’da Van’ın Çaldıran İlçesi’nde gözaltına alınan İbrahim Albak, Cesim Güler ve Davut
Güler adlı 3 kişi “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
16 Temmuz 2016’da Van’ın Özalp İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarıyla gözaltına alınan 9 kişiden Özalp
Eş Belediye Başkanı Şerafettin Özalp’in de olduğu 4 kişi “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
19 Temmuz 2016’da Van’ın İpekyolu İlçesi’ne bağlı Xaçort Mahallesi’nde yapılan ev baskınıyla gözaltına
alınan T.Ö. (14 ) ve Ferdin Öner (20) çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla
tutuklandı.
22 Temmuz 2016’da Van ilinde, yerel yayın yapan Merkür TV'ye polis tarafından baskın düzenlendi.
Televizyon binasında yapılan aramanın ardından Merkür TV Haber Müdürü ve televizyon çalışanı 2 kişi
gözaltına alındı.
23 Temmuz 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde dün öğle saatlerinde evine düzenlenen baskınla gözaltına
alınan DBP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sayat emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edildi. Sayat, 12 Ekim'de özyönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi.
22 Temmuz 2016’da Van'ın Edremit İlçesine bağlı Süphan Mahallesinde polis ekiplerince sabah erken
saatlerinde evlere baskın düzenlendi. Polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Süphan Mahalle
Muhtarı Ayhan Komi gözaltına alındı. Öte Yandan Tuşba İlçesine Bağlı Şemsibey Mahallesinde yine S.Y
isimli bir gencin gözaltına alındığı öğrenildi.
24 Temmuz 2016’da Van ili Şehit Fırat Mahallesi Bayırlı Sokak’ta, özel harekat polisleri tarafından
düzenlenen ev baskınlarında L.B. (16) isimli çocuk, gözaltına alındı.
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25 Temmuz 2016’da, Van’ın merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi’nde özel hareket timleri bir eve
baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda Ozan Işık (19) ve kardeşi B. Işık (15) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan iki kardeşten B.I. (15) Van Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 27
Temmuz günü serbest bırakılırken, ağabeyi Ozan Işık işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan Işık, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Eve baskın yapan özel harekat polislerinin iki kardeşini darp ettiğini anlatan Kürdistan Işık, kardeşlerinin
yere yatırılarak, silah doğrultulduğunu belirtti. Polislerin evin önüne çıkardıkları kardeşlerini burada darp
etmeye başladığını, serbest bırakılan kardeşinin vücudunda darp izleri olduğunu söyleyen Işık, tutuklanan
kardeşinin de işkence nedeniyle ayakta durmaktan zorlandığını söyledi.
4 Ağustos 2016’da Van’ın Gürpınar İlçesi’nde jandarma ekipleri Özgür Halk Dergisi çalışanı Selman
Karaaslan’ı gerekçe göstermeden gözaltına aldı.
4 Ağustos 2016’da, Özgür Halk Dergisi çalışanı Selman Karaaslan, Van'ın Gürpınar ilçesinde gözaltına
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Karaaslan, Kırkgeçit Karakolu'na götürüldü.
9 Ağustos 2016’da Van’da kent merkezi ve bazı ilçelerde yapılan ev baskınları sonucu Çatak Belediye Eş
Başkan Yardımcısı Turgut Babur ile MEYA-DER Şube Eş Başkanı Neriman Urar’ın da aralarında
bulunduğu en az 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Mehmet Şirin Babur, Barış
Keve, Mahsum Kırdağ, Lokman Derin, Halet Budak, Felemez Canata, Neriman Urar, Yılmaz
Binbaşıoğulları, Zeynel Abidin Melet
11 Ağustos 2016’da Van ili Edremit ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında DBP İlçe
Yöneticisi Ahmet Bilen gözaltına alındı.
13 Ağustos 2016’da Van’da daha önce gözaltına alınan MEYA-DER Eş Başkanı Neriman Urar ve DBP
Özalp İlçe Örgütü yöneticisi Özlem Özbey “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıylatutuklandı.
14 Ağustos 2016’da Van Merkez İpekyolu ilçesinde, dergi dağıtımı yapan Özgür Halk çalışanı Murat
Öztürk, polisler tarafından gözaltına alındı.
16 Ağustos 2016’da Van ilinde, Edremet Açık Cezaevinde bulunan oğlunun ziyaretine giden Fahri Işık (51)
gözaltına alındı. 2011 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için yapılan eyleme katıldığı
gerekçesiyle hakkında açılan davadan aldığı 3 yıl 6 ay cezanın Yargıtay tarafından onaylanmasının
ardından gözaltına alınan Işık, "Örgüt propagandası" iddiasıyla tutuklandı. Işık’ın yüzde 80 engelli
raporuna rağmen tutuklandığı öğrenildi.
20 Ağustos 2016’da Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp
Merkezi'nde görevli Neriman Keskin isimli hemşire, polis tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, sosyal medya hesabında paylaşımlar gerekçe
gösterilerek "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 22 Ekim tarihinde Neriman Keskin’in
görevini yapmasını engelleyen polis hakkında tutanak tuttuğu ortaya çıktı. Keskin'in olay günü görevini
yapmasını engellediği için Murat isimli bir sivil polis hakkında tuttuğu ve hastane yönetimine bildirdiği
tutanakta şu ifadelere yer verildi: “19.08.16 tarihinde 8-24 vardiyamda saat 19.00 civarında gelen yaralı
askerlere müdahale-tedavi sırasında yaptığım tüm uygulama ve tedavileri yaparken herhangi bir aksi tavır
davranış sergilememe rağmen Murat isimli görevli polis memuru (Sivil) tedavi sırasında Resusitasyon
odasında bulunmamasına rağmen birden sözlü hakaretle, ‘Hastama dokunmayacaksın, yanına bile
yaklaşmayacaksın’ diyerek acildeki tüm hasta ve yakınları yanında bana bağırdı. Kendisine herhangi bir
tepki vermedim. Adı geçen polis memuru bir sağlık memuru olarak görevimi yapmama engel olmuştur.
Gereğini bilginize arz ederim." Söz konusu tutanakta hastane yönetiminin imzası da yer alırken, hakkında
tutanak tutulan Murat isimli sivil polisin Keskin’i aynı gerekçeyle gözaltına aldırdığı ortaya çıktı. Günlerce,
“Yaralı askerleri zehirlemeye çalışma" iddiasıyla gözaltında tutulan Keskin, ardından çıkarıldığı
mahkemece sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklanmıştı.
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21 Ağustos 2016’da Van ili Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında,
Şevket Bilen isimli yurttaş gözaltına alınarak, Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
23 Ağustos 2016’da Van ili Özalp ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, aralarından
DİHA Muhabiri Erdem Mühirci’nin de bulunduğu 7 kişi, gözaltına alındı. 26 Ağustos 2016 tarihinde, İl
Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi, “Örgüte
eleman kazandırmak” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
24 Ağustos 2016’da Van ili Saray ilçesinde, Özgür Halk dergisi çalışanları Ali Keser ve Celal Çakır, polis
tarafından gözaltına alındı. 25 Ağustos 2016’da Keser ve Çakır, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan
ifade işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.
24 Ağustos 2016 gecesi Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Hisar Mahallesi’nde yapılan ev baskınında 51
yaşındaki İhsan Aslan isimli yurttaş gözaltında alındı. "Yardım ve yataklık" suçlamasıyla 15 gün boyunca İl
Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de gözaltında kalan Aslan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest
bırakıldı. Gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten Aslan, götürüldüğü Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde ise revire bile alınmadan, zırhlı polis otosuna gelen doktorlar tarafından muayene edildi
ancak işkence gördüğüne dair rapor verilmedi. Gözaltı sonrası günden güne sağlık durumu kötüye giden
Aslan, 25 Eylül günü aniden fenalaşarak, hastaneye kaldırılana kadar yaşamını yitirdi.
25 Ağustos 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde ve Hakkâri’de polis ekipleri Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
İhsan Turgut ile Özgür Halk Dergisi çalışanı Adnan Kümek’i gözaltına aldı.
25 Ağustos 2016’da Van ili Erçiş ilçesinde, Azadiya Welat gazetesi çalışanı Ali Aşikar gözaltına alınarak,
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 26 Ağustos 2016’da İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aşikar "Örgüt adına suç işlemek" ve "Patlayıcı madde
bulundurmak" iddialarıyla tutuklandı.
8 Eylül 2016’da Van ili Gevaş ilçesi girişinde bulunan polis kontrol noktasında, DBP PM üyesi Bayram
Demirhan, "örgüte üye olmak" gerekçesiyle gözaltına alındı. Tamamlanan ifade işlemlerinin ardından
adliye sevk edilen Demirhan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Demirhan, adliye çıkışında
polisler tarafından tekrar gözaltına alındı. 13 Eylül 2016’da edinilen bilgilere göre; tekrar gözaltına alınan
Demirhan’ın tutulduğu Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi.
Bayram Demirhan 15 Eylül günü çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla
tutuklandı.
13 Eylül 2016’da Van ili Erçiş ilçesinde, kayyım atanan ilçe belediye binası önünden geçen Şiyar Demir ile
HDP ve DBP'li yöneticiler İbrahim Talay, Şaban Elbir ile Esat Savcı isimli yurttaşlar, belediye önünde
bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. DBP PM üyesi Gani Kaya ve Belediye araç sürücüsü İshak
Yılmaz, içersinde bulundukları aracın zırhlı araçlarla önünün kesilmesi ardından, gözaltına alındı. 20 Eylül
2016 tarihinde, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden Kaya ve
Elbir “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Eylül 2016’da Van ve ilçelerinde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri, Saray Belediyesi Eş Başkanı
Zilan Aldatmaz’ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.
27 Eylül 2016’da, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde, 20 Eylül gecesi yapılan
ev baskınında gözaltına alınan 2 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan 85 yaşındaki Mahmut Abi'ye polis
gözetiminde tutulduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu heyeti tarafından yapılan
tahkikler sonucu "cezaevinde kalması uygun değildir" raporu verildi. Hakkında "yardım ve yataklık"
iddiasıyla 2006 yılında açılan bir davada verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Abi, evine
yapılan baskınla gözaltına alındı.
27 Eylül 2016’da, Gözaltına alınan Van/Çaldıran Belediyesi'nin DBP'li Meclis üyesi Habip Topgaç
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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27 Eylül 2016’da Van’ın Çaldıran İlçesi’nde gözaltına alınan Belediye Meclis üyesi Habip Topgaç
çıkarıldığı mahkemece “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanarak tutuklandı.
3 Ekim 2016’da, MEYADER Van Şube Eşbaşkanı İdris Şaybak ifade için çağrıldığı İl Emniyet Müdürlüğü
TEM Şubesi'nde gözaltına alındı. Ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesine izin verilmeyen Şaybak’ın
gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
3 Ekim 2016’da, Van’ın Erdiş ilçesinde Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını
yapan Ayhan Yıldırım gözaltına alındı. Gazete dağıtımı yaptığı sırada DBP ilçe binası önünde polisler
tarafından gözaltına alınan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Aynı gün serbest bırakılan
Yıldırım 4 Ekim günü tekrar gözaltına alındı.
3 Ekim 2016’da, Van DBP'li Saray Belediyesi Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz'ın tutuklanması belediye
çalışanları ve ilçe halkı tarafından protesto edildi.
5 Ekim 2016’da, Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi ve Xaçort Mahallesi'nde sabah
saatlerinde özel hareket timleri tarafından eş zamanlı ev baskınları gerçekleşti. Çok sayıda zırhlı araçla
ablukaya alınan evlerde yapılan aramanın ardından ismi öğrenilemeyen 7 kişi gözaltına alındı. Baskın
esnasında timlerin aile fertlerine hakaret ettiği ve gözaltına alınanları ise darp ettiği belirtildi. Sabah
saatlerinde Qelqeli'de de yapılan ev baskınlarında da HDP İlçe Eşbaşkanı Recep Canlancı, DBP eski İlçe
Eşbaşkanı Yakup Almaç ve Ayhan Kılıç isimli bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen
3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
6 Ekim 2016’da, Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Abdurahman Gazi Mahallesi'nde bir halı sahada
futbol oynayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Vedat Kaplan, sahayı basan polisler
tarafından gözaltına alındı.
7 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yapılan ev baskını sonucu
Münir Basut isimli bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Basut, İlçe Emniyet
Müdürlüğüne götürüldü.
8 Ekim 2016’da, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, merkez Rêya Armûşe (İpekyolu) ilçesi Hisar
Mahallesi'nde 24 Ağustos gecesi yapılan ev baskınında gözaltına alınıp 15 gün boyunca işkenceye maruz
kaldıktan sonra yaşamını yitiren 51 yaşındaki İhsan Aslan olayını Meclis'e taşıdı. (İhsan Aslan 15
gçzaltında kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı, serbest kaldıktan sonra gördüğü işkenceden dolayı sağlığı
düzelmeyen Aslan 17 gün sonra yaşamını yitirdi. )
10 Ekim 2016’da İHD Van şubemize şahsen başvuruda bulunan Seyvan Balık yakını Rıdvan Balık'ın saat
7 civarında gözaltına alındığını belirterek hukuki yardım talebinde bulundu.
11 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Sulî (Yeşilova), Panî (Taşlıçay), Xaseve (Dozyaka) ve Pilor
(Gölağzı) Mahallesinde özel hareket timleri tarafından ev baskınları yapıldı. Evleri didik didik arayan polis,
hane halkına da hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Baskınlarda Rıdvan Yıldız ve isimleri öğrenilemeyen çok
sayıda kişi gözaltına alındı.
12 Ekim 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında polis ekipleri Van’da 47 kişiyi
gözaltına aldı.
17 Ekim 2016’da, Van'ın Özalp ilçesinde 12 Ekim'de Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik yapılan
siyasi soykırım operasyonlarında gözaltına alınan HDP İlçe Eşbaşkanları Recep Ceylancı ve Sema
Çaygeç İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. DBP ilçe Eşbaşkanı Aslı
Kaymaz ise Van TEM şube müdürlüğüne sevk edildi.
18 Ekim 2016’da Van ili Saray ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarından 4 kişi (Serav
Belediye Meclis Üyesi Atakan Kaplan ile Salih Özay, Celil Bina ve Kemal Çalışkan) gözaltına alındı.
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18 Ekim 2016’da, Van'da 6 Ekim akşamı gözaltına alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş
Tıp merkezinde hemşire olarak görev yapan SES üyesi Ümit Çapa ve YYÜ Tıp Fakültesi son sınıf
öğrencisi Vedat Kaplan, TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadeleri alınan Çapa ve Kaplan, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "örgüte üye olmak" ve "örgüte
yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
18 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesine bağlı mahallelere sabah saatlerinde eş zamanlı polis baskınıyla
gözaltın alınan Hocaali Mahallesi Muhtarı Ferhat Göçmüş ve Dêr (Deliçay) Mahallesi’nde yaşayan
Mehmet Çelik ile Hikmet Elmas isimli yurttaşlar, ifade işlemleri ardından savcılığa çıkarıldı. Savcılık
ifadeleri ardından Çelik ve Elmas, serbest bırakılırken, Hocaali Mahallesi Muhtarı Ferhat Göçmüş
tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Göçmüş, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, Van M Tipi
Cezaevi'ne gönderildi.
20 Ekim 2016’da, Van'da 12 Ekim günü DBP ve HDP il ilçe binalarına yapılan eş zamanlı baskınlarda
gözaltına alınan ve Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ndeki 7 günlük gözaltı sürecinin ardından Van
Adliyesi'ne sevk edilen 37 Kürt siyasetçinin savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılık ifadeleri alınan 37
kişiden 20’si serbest bırakılırken, 17 siyasetçi, “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edildi. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, DBP Van İl Eş Başkanı Murat Sarisac, DBP Rêya Armûşe (İpekyolu) İlçe Eşbaşkanı Hazım
Harmancı, HDP Rêya Armûşe İlçe Eşbaşkanı Tahirhan Sayyigit, DBP Artemêt (Edremit) İlçe Eşbaşkanı
Medeni Özer ile siyasetçiler Dilaver Taşdemir ve Necat Tanış, “Örgüte üye olmak” iddiasıyla tutuklandı.
21 Ekim 2016’da,Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Xaçort Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Barış Annesi
Behice Bor (49), evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Hakkında 2002 yılında “Örgüte yardım ve
yataklık etmek” iddiasıyla açılan davada 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesi nedeniyle gözaltına
alınan Bor, önce Edremit TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
26 Ekim 2016’da, Van'da 27 Eylül akşamı Gürpınar ilçesinden Başkale ilçesine bağlı Saçax köyündeki
evine giderken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisler tarafından aracı taranarak öldürülen 25
yaşındaki İyeç Çakır’ın 2 kardeşinin de olaydan sonra tutuklandığı öğrenildi. 28 gündür tedavi gördüğü
Lokman Hekim Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde 25 Ekim günü yaşamını yitiren Çakır’ın cenazesini
almak için hastane morguna giden kardeşleri Ersin, Erdinç ve Mevlüt Çakır, morg kapısında bekleyen
polislere tepki göstermeleri üzerine darp edilerek, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 3
kardeş, sevk edildikleri Van Adliyesi’nde savcılık ifadeleri alındıktan sonra “Polise mukavemet etmek”
suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Erdinç ve Ersin Çakır hakkında aynı gerekçeyle
tutuklama kararı veren mahkeme, kardeşlerden Mevlüt Çakır’ı ise serbest bıraktı.
2 Kasım 2016’da, Van’ın Çaldıran ilçesinde 1 Kasım günü gözaltına alınan Belediye Eş Başkanı Suna
Atabay çıkarıldığı mahkeme tarafından “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.
7 Kasım 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi ile Edremit ilçesine bağlı Şabaniye
Mahallesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Evlere yapılan baskın sonucunda İpekyolu
Belediyesi Meclis Üyesi Şahan Fırat ile Mecit Öztürk, Kadir Ertaş ve Sercan Özlü gözaltına alındı. Gözaltı
gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
8 Kasım 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi'nde haber takibi yapan gazeteci Nimez Ölmez
gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ölmez İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Ölmez, serbest bırakıldı.
10 Kasım 2016’da, Van'da sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskında Van
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre, Nezir Tuci Ramazan Özkan, Abdullah Benek, Erkan
Keser, Nazım Beyaz, Zahir Alkan, Yakup ... Fırat Ete, Mustafa Tunar, İdris Elmas, Ömer Kaya, Ümit
Arslan, Tayyar Bakır, Musa Çiftçi, Zafer Uyar, Süphi Parlak, Metin Şimşek. Erkan keser 25 Kasım’da
tutuklandı.
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11 Kasım 2016’da, Van’da sabah saatlerinde baskın gerçekleştiren polis DİSK Van Şube Eş Başkanı
Emin Bozkurt, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanı Sahip Görendağ ve Van Büyükşehir
Belediyesi Garaj Amiri Şaban Sarıbulak’ı gözaltına aldı.
13 Kasım 2016’da, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunan Feraşin Yaylası'na 11 Kasım tarihinde
başlatılan askeri operasyonda yaylada bulunan köye baskın yapan askerler Fethi Gür, Abdulmenav Aslan
ve İbrahim Aslan'a ait evleri yakarken, Aytelluh Yacan ve Kasım Aslan ise feci şekilde darp edilerek
gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Yacan Ve Aslan'ın Beytüşşebab'da bulunan Jandarma
Karakolu'nda tutuldukları belirtildi. Yacan ve Aslan'a ait kış için hazırladıkları erzakların da askerlerce
ateşe verildiği öğrenilirken, askeri operasyonun bittiği belirtildi.
16 Kasım 2016’da, Van’da 15 Kasım günü evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan DBP İpekyolu
İlçe Eş Başkanı Rojbin Bor ile İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Beritan Tayan’ın dosyalarına gizlilik kararı
getirildi. Bor ve Tayan ile 5 gün boyunca avukat yasağının getirildiğini açıklayan Avukat Barış Oflaz,
soruşturmaya ise gizlilik kararı konulduğunu bildirdi.
17 Kasım 2016’da, Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Bekir Kaya gözaltına alınarak Emniyet'e
götürüldü. Bekir Kaya’nın gözaltına alınmasının yanı sıra Başkale’de 3, Erciş’te 37 kişi gözaltına alındı.
Bekir Kaya Tutuklandı.
17 Kasım 2016’da Van ili Başkale ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 3 kişi (HDP İlçe
Yöneticisi Yılmaz Bozkurt, DBP Başkale ilçe yöneticileri Nihat Ayhan ile Güner Orhan) gözaltına alındı.
18 Kasım 2016’da, Van’ın Erciş ilçesindeki Çelibibağı Mahallesi’nde gece saat 03.00 sularında mahalleye
giren asker ve polis Atmana ailesinin evinin etrafını sararak “Evde PKK’liler var” iddiasıyla ateş açmaya
başladı. Bir süre sonra yanan eve kimseyi yaklaştırmayan devlet güçleri, olay bölgesine gelerek müdahale
etmeye çalışan Ahmet Ataman’ın akrabaları Halit Ataman, Ömer Ataman, Suphi Ataman ve Kamuran
Yiğit’i darp ederek gözaltına aldı. İçeride kardeşi Ahmet Ataman ve kardeşinin eşi Hediye Ataman’ın
bulunduğunu aktaran Nurettin Ataman, sabah saatlerinde kepçelerle yıkılan evden Hediye Ataman’ın
yanmış cenazesinin çıkarıldığını söyledi.
18 Kasım 2016’da, Van’ın Muradiye ilçesinin Yenişehir ve Kandahar mahallelerinde sabah saatlerinde
birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında E.D. isimli çocuk ile Turgay Çetinkaya
ve Osman Çayır gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 3 kişi Van Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.
24 Kasım 2016’da Van ili Başkale ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, DBP yöneticiler
ile Başkale Belediyesi meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 28 Kasım 2016
tarihinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 kişi
“Örgüte üye olmak” ve “Örgüte yardım yataklık yapmak” iddiasıyla tutuklandı.
30 Kasım 2016’da, Van’ın Erciş ilçesinde 17 Kasım’da gözaltına alınan 51 kişiden 32'si tutuklandı. Erçiş
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye getirilen ve aralarında
HDP ve DBP’li yöneticilerin de bulunduğu 51 kişiden 19 kişi, savcılık ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı. Diğer 32 kişi ise “Örgüt üyesi olmak” ve “Yardım ve yataklık” iddiaları ile sevk edildiği
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1 Aralık 2016’da Van ili Erciş ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında KHK ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz ve babası İbrahim Yılmaz gözaltına alındı. İlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gazeteci Yılmaz serbest bırakıldı. 65 yaşındaki İbrahim Yılmaz ise,
“Örgüte üye olmak” ve “yardım yataklık” iddialarıyla tutuklandı. Başkale ilçesinde ise Belediye Meclis
Üyesi Nazime Abi, sabah saatlerinde belediyeye geldiği esnada aracının önü sivil polislerce kesilerek
gözaltına alındı.
4 Aralık 2016’da, Kapatılan Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDÎ-DER) Van Eski Şube
Eşbaşkanı Osman Koşut ifade için çağırıldığı emniyette gözaltına alındı.
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6 Aralık 2016’da Van ili Başkale ilçesinde, HDP İlçe Eşbaşkanı Lokman Kuş ile HDP İlçe Yöneticisi Tanju
Sancar, ilçe binasından çıktıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı.
13 Aralık 2016’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), İstanbul'daki bombalı saldırı sonucu yaşamanı
yitirenler için yapılan yürüyüşte atılan sloganlara kimi öğrenciler tepki gösterdi. Çıkan gerginlik sonucu çok
sayıda öğrenci gözaltına alındı. Eğitim ve Veterinerlik fakültelerinde gözaltına alınan öğrenciler İl Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan bazı öğrencilerin isimleri şöyle: Erhan Yumru, Kamil Çekiç,
Mehmet Yavuz, Ali Akçam, Yakup Çabuk.
14 Aralık 2016’da Sabah saatlerinde polis Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 14 öğrencinin Kredi
Yurtlar Kurumu’ndaki odalarına baskın düzenledi. Öğrenciler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
15 Aralık 2016’da Van’ın Başkale İlçesinde Salı günü sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında
gözaltına alınan 7 kişiden 5’i “Örgüte yardım ve yataklık” İddiasıyla tutuklandı. İlçe jandarma karakolunda
tutulan, Feyyaz Erbay, Öztürk Bayer, Mithat Bayer, Bayram Şakrak, Mehmet Ümit Güler ve Bayram
Baykara dün gece savcılığa sevk edildi. Dosyaya daha sonra dahil edilen Refik Tayfun ile Bayram
Baykara serbest bırakılırken, diğer 5’i tutuklandı.
20 Aralık 2016’da, Van Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destek Evi Öğretmeni Vesile Paçal, sabah
saatlerinde Kevenli TOKİ'de bulunan evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi
belirtilmeyen Paçal’ın nereye götürüldüğü hakkında bilgi edinilmedi.
20 Aralık 2016’da İHD Van şubemize başvuran Hüsnü Ürgün oğlu Asım Ürgün'ün 19.12.2016 tarihinde
polis tarafından telefonla arandığını, yerini belirtmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
İnşaatta çalışan oğlundan haber alamadığını avukat ile görüştürülmediğini belirterek hukuki yardım
talebinde bulundu.
30 Aralık 2016’da İHD Van şubemize Salih Yıldırımçakar derneğimize başvurarak gözaltına alındıktan
sonra kendilerinden haber alınamayan kardeşi ve yengesinin akıbeti hakkında bilgi edinebilmek için
hukuki yardım talebinde bulundu. kardeşi İsmail Hakkı Yıldırımçakar, yengesi Hürriyet Yıldırımçakar'ın
Kayserideki patlamadan dolayı 21.12.2016 tarihinde gözaltına alındığını ve o günden itibaren hiç bir haber
alamadıklarını belirterek yardım talebinde bulundu.
Yalova
22 Mart 2016’da, Yalova'da 18 Mart günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve HDP yöneticilerinin
de aralarında bulunduğu 8 kişi dün adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla
mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı serbest bırakılırken, HDP yöneticileri Veysel Sarıkaş ve Ahmet
Kutlay tutuklandı.
Yozgat
Zonguldak
25 Temmuz 2016’da Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Dereköseler Köyü’nde yaşayan Ferdi K. (25)
adlı kişi sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
tutuklandı.

II. CEZAEVLERİ
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Cezaevlerinde Genel Koşullar
25 Ocak 2016’da, Batman M Tipi Cezaevi'nde, siyasi kadın tutukluların, PKK Lideri Abdullah Öcalan
üzerinde devam eden tecrit ve sokağa çıkma yasağında meydana gelen sivil ölüm olaylarını protesto
etmek amacıyla zılgıt çektikleri gerekçesiyle, cezaevi idaresi tarafından, kadın tutuklular hakkında
soruşturma başlatıldı.
27 Ocak 2016’da, İHD genel merkezimize yazılı başvuran Avukat Süleyman Küçüksucu müvekkili Anadolu
Ayatün’ün Mersin E tipi kapalı cezaevinde yaşadığı hak ihlallerini anlatmıştır.
- Hücrenin takriben 75x75 cm ebatlarındaki penceresinin camı yoktur. Soğuk hava 24 saat içeri
girmektedir.
- Alaturka denilen eski tarz bir tuvalet ve hemen dibinde küçük bir lavabo bulunmaktadır. Tuvalet ve
lavabonun bulunduğu alan, hücrenin geri kalanından 30,40 cm kadar daha yüksektir. Bu sebeple insani
fakat mahrem olan zorunlu ihtiyaç için pantolonunuzu, iç çamaşırınızı indirdiğinizde demir parmaklıklı kapı
karşısına denk geldiği için koridordan geçenler tarafından o esnada görülmesi kaçınılmazdır. Müvekkilim
utanç verici bu durumla birkaç defa karşılaşmıştır. Bize söylediği beyanlarına göre o anlar, hayatının en
gurur kırıcı, aşağılayıcı anlarındanmış.
-Yine hücrenin girişe göre sol tarafında, beton bir yükseltinin üstünde yatak bulunmaktadır. Zaten yatağın
bittiği yerden itibaren lavabo ve tuvalet başlamaktadır.
- Tuvalet ve lavabo ile yatak haricindeki alan 4,5x6,5 ayak genişliğinde yaşam alanıdır. Müvekkilim buraya
ancak seccadeyi sığdırıp namaz kılmakta, ibadetini bu şartlar altında yapabilmektedir. Seccade ile duvar
arasında 5 parmak civarında boşluk kalmaktadır.
- Hücrede herhangi bir ısı kaynağı olmadığı gibi, aydınlatma da yoktur. Işık, koridordan sızmakta, loş bir
ortam olmaktadır. Hava karardıktan sonra koridordan gelen ışık hüzmesine denk getirilmezse, herhangi bir
şeyin okunup yazılması mümkün değildir. Yine hücrede ve demir parmaklıklı kapının açıldığı koridorda
herhangi bir ısı kaynağı bulunmamaktadır. Yine hücrede bir priz ve elbette televizyon bulunmamaktadır.
- Hücrede yemek için iki plastik tabak, bir kaşık, bir plastik bardak mevcuttur. Herhangi bir masa, tepsi vs.
bulunmamaktadır. Yemeğini, tuvaletle yatağı ve dar yaşam alanını ayıran yarım metrelik sütre/yükselti –
adı her ne ise- o taşın üzerinde yemek zorundadır.
- Hücre duvarları yazılar, karalamalar, küfürler ve pislikten geçilmemektedir. Müvekkilim, özellikle tuvalet
ve lavabodan bahsederken “hayatımda gördüğüm en pis ve korkunç kokan lavabo ve tuvalet. Yemeğimi
yerken gözlerimi kapatıp, güçlükle çiğneyerek yiyorum.” demiştir.
- Hücre kapısı demir parmaklıklı olup, kapının yerden 1 metreye yakın kısmı saçla kapatılmıştır. Geri kalan
diğer yarısı demir parmaklıklı ve açık camsız pencere ile karşı karşıyadır. Sürekli hava akımı yani cereyan
olmaktadır. Dolayısıyla bu da, soğuk havanın etkisini daha da arttırmaktadır.
- Eşyalarını, kitaplarını, hatta yiyeceklerini koyabileceği bir dolap vs. bulunmamaktadır.
- Hücrede sıcak veya soğuk su ile yıkanma imkânı bulunmamaktadır. Çünkü banyo çeşmesi
bulunmamaktadır. Muhtemelen geçmişte banyo çeşmesi bulunuyormuş, ancak çeşme sökülüp delikleri
kapatılmış, izleri durmaktaymış. Müvekkilim 12.01.2016 gününden 20.01.2016 gününe kadar geçen dokuz
(9) gün boyunca bir kere bile duş alma/yıkanma imkânı bulamamıştır, olmamıştır. Sıcak su hiç olmadığı
gibi soğuk su ile bile yıkanma imkânı bulunmamaktadır. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi duş alma/yıkanma
yeri yoktur. Lavabodaki çeşmeden akan soğuk suyu kullanma imkânı da olmamıştır. Şöyle ki ne kova, ne
maşrapa vs. vardır. Bu arada müvekkilim hücrede Ocak ayında tutulduğunu, hücrenin 75x75 cm’lik camı
olmayan demir parmaklıklı penceresinin olduğunu, bununda kapı ile sürekli kuvvetli bir cereyan
oluşturduğunu ve tüm bunlara rağmen ne hücrede ne de hücrenin koridorunda hiçbir ısı kaynağının
olmamasını tekrardan belirtmek ve altını çizmek isterim.
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- Sadece, 20.01.2016 günü Ceza İnfaz Kurumu Müdürü (muhtemelen medyada çıkan haberlerin ve
girişimlerimizin etkisiyle) müvekkilimi yanına getirtmiş ve görüşmüştür. Müvekkilime herhangi bir
sıkıntısının, ihtiyacının olup olmadığını sorduğunda, müvekkilim de kaldığı yerdeki her şeyin sıkıntı
olduğunu söylemiştir. Müdür Bey bunun üzerine “mesela ne gibi?” diye sorunca, müvekkilim de, geldiği 9
gün boyunca hiç banyo yapmadığını, sıcak hiçbir şey içmediğini söylemiştir. Bu görüşmeden sonra
sadece o gün bir kez banyo yapmasına izin ve imkan verilmiştir.
- 1981 senesinde 13 yaşında Polis Kolejine girmiş ve o günden beri, günlük banyo ve sakal tıraşına
alışmış bir insanın, bir de bulunduğu hücrenin pisliğini, kirini düşündüğümüzde, şu ana kadar yani
25.01.2016 tarihine kadar geçen 13 günde bir kere banyo yapıp, günlerce tıraş olamamasının verdiği
rahatsızlığı takdirlerinize arz ediyoruz.
- Yine 20.01.2016 günkü görüşmeden sonra aksamalı da olsa sabah ve öğleden sonra (09.00 – 16.00)
birer bardak çay verilmeye başlanmıştır. Bulunduğu şartlarda çayın keyif için değil, ısınmak için olduğuna
dikkatlerinizi çekmek istiyorum.
- Yine müvekkilim hücreye konduğu 12.01.2016 tarihinden, dilekçe tarihimiz olan 25.01.2016 tarihine
kadar geçen 13 günlük sürede hiç açık havaya çıkarılmamıştır. 13.01.2016 Çarşamba günü ile 1415.01.2016 günlerinde yine hiç olmazsa duruşma için Mersin Adliyesine gidip gelirken kısa süreliğine de
olsa yürüyüp hareket etme, hava alma imkânı olmuş fakat 15.01.2016 Cuma günü öğlen saatlerinde
hücreye konulduktan 25.01.2016 Pazartesi gününe kadar geçen toplam 11 günde ne açık hava almaya,
ne yürüyüp hareket ettirilmeye çıkarılmıştır. Müvekkilimin tutulduğu hücrenin hareket alanının 4,5x6,5 ayak
boyutlarında olduğunu –dikkat edin adım bile değil- lütfen unutmayalım.
Anadolu Ayatün Sincan anılan cezaevinde Akara/Sincan cezaevine nakledilmiş ve halen Sincan 2 No’lu F
tipi hapishanesinde tutulmaktadır.
8 Şubat 2016’da, Erzincan T tipi kapalı cezaevinden İHD Genel Merkezine M.Sabri Yakut tarafından
yapılan başvuruda;
-Özellikle aile görüşlerinde ihlallerin arttığı, uzak yerlerden gelen mahpus yakınlarının bazen çeşitli
gerekçeler ileri sürülerek görüşemedikleri ya da yarım saat gibi çok kısıtlı bir zamanla sınırlandırıldığı,
- Ortak kullanım alanlarından yeterince yararlanamadıklarını, hakları olan sohbetlerin haftada 1,5 saat
kadar olabildiğini, spor etkinliklerinin de yine 1,5 saati geçmediği, açık ziyaretlerin olduğu haftalarda hiçbir
etkinliğe izin verilmediği,
- Kütüphaneden hiç yararlanamadıklarını,
- 8 Kişilik odalarda 17-18 kişinin kaldığı,
- Kış aylarında olunmasına rağmen kaloriferlerin düzenli yakılmadığı, bazen gündüzleri hiç yanmadığı
akşamları ise çok kısa yakılıp kapatıldığı dolayısıyla odaların ısınmadığı,
-Hastane sevklerinin çok geç yapıldığı, kalp hastası mahpusların bile hastane sevklerinin ayları bulabildiği,
kelepçe işkencesinden dolayı çoğu mahpusun tedavi edilmeden geri getirildiği, Cezaevi revirine çıkarılma
talebinin bile iki hafta sonraya ertelenebildiği, İlaçların zamanında verilmediği,
- Cezaevine sevk/sürgün gibi gelişlerde insanlık onurunu zedeleyen aramaların dayatıldığı, çıplak arama
gibi,
- Anılan cezaevinde Ülkücü/Osmanlı Ocakları mensubu olduğu düşünülen bir ekibin olduğu, bu ekibin;
Refahiyeli/Ciminli adı altında siyasi mahpuslara provakatif davranışlarda bulundukları ve cezaevi
idaresinin bu ekibe söz geçiremediği gibi bir kanı var,
- Mahpusların kendilerine ait yerel kıyafetlerinin çeşitli gerekçelerle kendilerine verilmediği,
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- Haftalık, Aylık yasaklı olmayana ya da toplatma kararı bulunmayan dergi ve gazeteler çok geç veriliyor,
Denilmiştir.
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bulunan siyasi tutuklu Bişar Bilen, ailesine gönderdiği faks ile
cezaevinde hak ihlaline maruz kaldığını/kaldıklarını anlattı. 4 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, Bilen
gönderdiği fax’ta, şunları belirtti: “Telefonla konuşmaya başlamadan önce adını soyadını söylemen
gerekiyor. Bunun yapılmaması durumunda telefonların konuşması anında kesiliyor.”
7 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde, 6 siyasi mahpusun firar etmesi ardından,
cezaevinde bulunan mahpusların zorla tek kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi. 19 Nisan 2016 tarihinde,
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus hakkında, Bolu ve Kocaeli cezaevlerine
sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9'una ise, cezaevi idaresi tarafından 11 günlük hücre cezaları verildi.
10 Mart 2016’da, Eskişehir Seyitgazi H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve açlık grevi eylemi yapan
PKK'li mahpuslar aileleri aracılığı ile gönderdikleri mesajda, eylemde olan Mehmet Emin Sırça, Samet
Aydemir ve Adem Çakto isimli mahpusların cezaevi idaresince koğuşlarından çıkartılarak, cezaevinin en
izole hücrelerinde tecride alındıklarını bildirdi. Ayrıca mahpuslar, yaklaşık bir aydır cezaevi idaresi
tarafından Kürtçe mektuplara ve yayın yasağı bulunmayan kitaplara el konulup, kendilerine ulaştırılmasına
izin verilmediğini ifade etti.
11 Mart 2016’da, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan mahpus Murat Kaymaz, cezaevi
yönetiminin uygulamalarını DİHA'ya yazdığı mektupla ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Kaymaz, Can
Dündar ve Erdem Gül'ün tutukluluğu ve tahliyeleriyle F Tipi tecridin yeniden gündeme geldiğini
hatırlatarak, "Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ayyuka çıktığı bugünlerde insanca yaşayabilmek, onurumuz,
siyasi kimliğimiz için direnmekten başka yol yok. Biz ne olursa olsun direniyor, direneceğiz" dedi.
Kaymaz'ın mektubunda yer alan başlıca hak gaspları ise şöyle:
- Remzi Uçucu, Mecit Şahinkaya ve Rıza Özçolak'a verilen 3'er aylık telefon ve mektup yasaklarının
uygulanmasına Şubat ayında da devam edildi.
- Rıza Özçolak'a hapishaneye getirildiği sırada girişte yapılmak istenen zorla çıplak aramaya tepki
gösterdiği için verilen üç gün hücre cezası İnfaz Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da
onaylanarak, kesinleşti. Ceza gerekçesi ise, zorla elbiselerinin çıkarılmasına karşı söylediği "Bunların
hesabını vereceksiniz" sözleri oldu. Bu sözler "tehdit" olarak kabul edilmiştir. Rıza Özçolak'a avukat görüş
kabinlerinin cam fanusa dönüştürülmesini protesto ettiği için de ayrıca 1 ay haberleşme ve iletişim
araçlarından yoksun bırakma cezası onaylandı.
- Emrah Uysal'a Silivri 6 Nolu L Tipi Cezaevi'nde verilen iletişim yasaklarının uygulanmasına getirildiği bu
hapishanede de devam ediliyor. Ayrıca yıllara varan iletişim, hücre cezaları daha uygulanmayı bekliyor.
- Taner Korkmaz, Yılmaz Viraner, Remzi Uçucu, Rıza Özçolak, Fatih Özgür Aydın, Murat Kaymaz, Mecit
Şahinkaya ve Cemal Aydoğan'a 4-14 Şubat tarihleri arasında katliamları protesto ve adalet talebiyle
yaptıkları açlık grevi nedeniyle 3'er ay bazı etkinliklerden men cezası verildi.
- Rıza Özçolak'a hapishane personeline 'tehdit ve hakaret' ettiği iddiasıyla İzmir 42. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
- Murat Kaymaz'a hücre havalandırmasına takılan taciz amaçlı kamerayı kırdığı için Kandıra Asliye
Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezası verildi.
- Taner Korkmaz ve Mecit Şahinkaya'ya İnfaz Hakimliği Mahkemesi'ne gidiş sırasında polise hakaret
ettikleri gerekçesiyle 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verildi.
- Yılmaz Viraner'in Fadik Adıyaman ve Kübra Sünnetçi'ye gönderdiği mektup kısmen sakıncalı bulunarak
sakıncalı bölümler karalandıktan sonra gecikmeli postalandı.
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- Mahpusların talep ettiği İngilizce yayın yapan kanala hapishane merkezi yayın sisteminden gösterilmedi.
- Yazı çalışmalarını yapmak için bilgisayar kullanmayı talep eden Taner Korkmaz'ın talebi, "Örgüt
mensubu olduğu" gerekçesiyle reddedildi.
11 Mart 2016’da, Ankara Güdül Cezaevi'nde adli tutukluların sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kalarak ve
ölümle tehdit edilen siyasi mahpuslar Suat Oğul, Metin Koç ve İdris Ağbaba Kırıkkale Hacılar F Tipi
Cezaevi'ne gönderildi. Kardeşi Suat Oğul'un görüşüne giden Ferit Oğul'a, kardeşi ve diğer siyasi
mahpusların Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bilgisini verdi
15 Mart 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi üyeleri, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde
mahpuslara yönelik artan baskılara ve ırkçı uygulamalara karşı şube binasında basın açıklaması
düzenledi. İHD Erzurum Şube Başkanı Medeni Aygül, Kürdistan'daki katliamlara karşı başlatılan açlık
grevleriyle cezaevlerindeki hak ihlallerinin de arttığını söyledi. Erzurum H Tipi Cezaevi'nde yaşanan hak
ihlalleri nedeniyle mahpus ailelerinin derneklerine başvurduğunu söyleyen Aygül, açlık grevindeki
mahpusların tekmil dayatmasını kabul etmediği için aileleriyle görüştürülmediğini belirtti. Açlık grevindeki
mahpusların yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladıkları malzemelere cezaevi yönetimi tarafından el konulduğunu
söyleyen Aygül, "Mahpusların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları malzemelere el konulmuş. Bu bir
cezalandırma yöntemidir. Aynı şekilde haberleşme hakkı insanların en temel hakkı ama radyolara el
konulmuş, ayakkabı bağcıkları, çamaşır ipleri, çamaşır kurutma askılarına el konulmuş" diye konuştu.
15 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yaşanan firar olayının
ardından, cezaevinde bulanan siyasi mahpusların kaldığı koğuşlara, gece veya gündüz ve 2 günde bir,
sistematik bir şekilde arama yapıldığı belirtildi. Koğuşlara baskın yapan infaz koruma memurları
tarafından, aramalar yaptıktan sonra çamaşır, çöp poşeti, yatak çarşafı, çamaşır ipi ve televizyon
kablolarına el konulduğu belirtildi.
17 Mart 2016’da, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili mahpuslar yaptıkları
açıklamada;
- Fotoğraflı sayım dayatıldığı,
- Açlık grevi direnişinin başlamasıyla birlikte cezaevlerinde de sistematik olarak işkence ve sürgünler
devreye konulmaya başlandığı,
- Cezaevinde bulunan mahpuslar mektup aracılığı ile defalarca yaşadıklarını dışarıya aktarmak istediği
ancak her defasında mektuplarının çeşitli bahanelerle engellendiği
- Mektupta, 4 mahpusla birlikte daha önce hücrede olan ve daha sonra koğuşa çevrilen beş basamak
yerin dibinde olan bir yerde kaldıklarını belirtti. Bulundukları yerin dar, ağır kokuların olduğu, her türlü
hastalığa açık olduğunu belirten mahpuslar, "Koğuş değiştirmekte istediğimiz de bu isteğimiz
karşılanmıyor. Bunun nedeni sorduğumuzda ise 'Siz teröristsiniz, terörden kalanlar burada kalacak'
şeklinde cevap veriyorlar" diye belirtti.
- Bulundukları koğuşun üst kısmında ise ırkçı adli mahpusların yerleştirildiğini yazan mahpuslar,
yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı: "Odanın üstü ise hücre bölümüdür. Zaman zaman adli mahpuslar bu
hücrelerde suyu açık bırakıyorlar. Su tavandan kaldığımız odaya sızıyor. Yan koğuşlardan bize soda
şişesi, çay bardakları ve farklı cisimler fırlatılıyor. Bunu idareye bildirmemize rağmen hiçbir önlem
alınmadı."
- Elverişsiz koşullar altında sık sık hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarını belirten mahpuslar, aralarında
Şeker ve tansiyon hastası olan bir mahpusların olduğunu ancak ilaçlarının verilmediğini söyledi.
Tedavilerinin yapılmadığını ifade eden mahpuslar mektuplarında, şöyle dedi: "Hastane sevki olduğunda
kolluk güçleri tarafından kolumuzdaki kelepçeler sonuna kadar sıkıyorlar. Kangren olacak şekilde ellerimiz
morarıyor. Hastane sevklerinde kolluk güçleri tarafından hem fiziki hem de sözlü saldırılara maruz
607

kalıyoruz. 7 Haziran'dan önce çıkarıyorlardı. 7 Haziran'dan sonra çıkarmamaya başladılar. Muayene
odasında 8 -10 asker birden giriyorlar. Tepki gösterdiğimizde disiplin soruşturması açıyorlar."
- Cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin aile görüşlerine de yansıtıldığını belirten mahpuslar, "Aile
görüşlerinde hiçbir şekilde ailemizle temas edemiyoruz. Aramızda duvarlı masa ve sabit sandalyeler var.
Sorunlarımızla ilgili idareye görüşmeye gittiğimizde bizi tartaklıyor" dedi.
- "Yemeklerin içerisinde lastik, çivi, taş gibi cisimlerin yanı sıra bir de bayatlamış sebze ve meyveler
veriliyor. Bize kargo ile bir şey geldiğinde vermiyorlar. Bunları kantinden alacaksınız diyorlar.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır'da sürgün edilen 12 mahpustan 6'sı T1'e, 6'sı da T2'ye (Şakran) konulduğunu
öğrenildi. Avukat Seda Tanrıkulu, cezaevi idaresinin T1 bölümüne yerleştirilen Abdulcelil Erinfik, Abdullah
Aksu, Mustafa Akan, Ahmet Elmas, Baran Canpolat ve Barış Tekin'in siyasi mahpusların olduğu odalara
vermek yerine adlilerin olduğu bölüme verildiğini dile getirdi. Tanrukulu, mahpusların kendisine defalarca
oda değiştirme talebinde bulunduklarını ancak bu taleplerinin hiçbirine karşılık verilmediğini, can
güvenliklerinin olmadığını aktardıklarını söyledi.
22 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Esma Uvat, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet
Uvat, şuanda Erzincan Cezaevinde siyasi tutuklu olarak bulunmaktadır. 12 yıl ceza aldı. 4,5 yıldır
cezaevindedir. Önce 1 yıl Diyarbakır’da kaldı. Daha sonra Mardin, Bitlis, Erzurum, Ordu ve Erzincan
olarak cezaevlerinde kaldı. Ağabeyim 3 arkadaşıyla beraber aynı yerde kalmak istiyorlar. Ozan, Hasan ve
Baki isimli arkadaşlarıyla beraber, talepleri karşılanmazsa açlık grevine başlayacaklarını söyledi.
Ağabeyim ve arkadaşları bir süre önce gardiyanla tartıştıkları ve kaldıkları yerin koşullarının kötü olduğunu
ağabeyimle yaptığımız telefon görüşmesinden öğrendik. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
22 Mart 2016’da, Avukat Seda Tanrıkulu, İzmir Menemen Cezaevi'nde devreye konulan uygulamaları da
değerlendiren Tanrıkulu, "Cezaevinde mahpusların telefona, revire, sohbete, spora ya da görüşe giderken
ayakkabıları çıkartılarak bağcıklarını sökülmesi isteniyor. Cezaevi idaresi sözde güvenlik adı altıda
mahpuslara bu uygulamayı dayatılırken, mahpuslar ise bu uygulamayı kabul etmediği için hastane,
sohbetten yararlandırılmıyor. Cezaevinde son olarak tek sıra halinde, çizgi halinde yürümeleri dayatılıyor"
dedi. Tanrıkulu, mahpuslara Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin ardından kendilerine
gönderilen kitapların da verilmediğini söyledi.
23 Mart 2016’da, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpus Ragıp
Pervane, DİHA ya gönderdiği mektupla cezaevinde yaşanan baskı ve hukuksuzları anlattı. Mektubunda
cezaevine yeni atanan müdür ve yönetimin kendilerine sudan sebeplerle disiplin cezası verdiğini belirten
Pervane, revire kaldırılan hasta mahpusların da muayeneye kelepçe takılarak götürüldüğünü, doktorların
ırkçı yaklaşımlarına maruz kaldığını anlattı. Pervane, mektubunda şöyle dedi: "Ceza İnfaz Kurumu'nun
kendilerine verdiği yetkiyi de aşan disiplin verdiler. Kanuna göre 'işten yoksun bırakma' cezası verilmesi
gereken yerde 'kimsenin çalışmadığı' gerekçesiyle bir üst ceza olan 'mektup-faks ve telefon hakkından
yoksun bırakma' cezası verdiler. Halen soruşturma aşamasında olan onlarca soruşturmamız var. Bunlara
da çıkacak cezalar bellidir. Hücre cezalarına kadar götürmek istedikleri rahatlıkla görülüyor. Tahliye
aşamasına gelen birçok arkadaşımızın bu şekilde iyi hallerini ortadan kaldırarak tahliyelerine engel olmak
istedikleri de anlaşılıyor." Diye devam ettiği mektubunda; "cezaevinde kalamaz" raporu olmasına rağmen
tahliye edilmeyerek ölüme terk edilen hasta mahpus İmam Çelikdemir'in durumunu da paylaşarak,
"Sebepsiz yere arkadaşımıza bile soruşturma açıldı. Bu arkadaşımız şu anda nerede olduğunun farkında
dahi değil. Yardım almadan yemek yiyemeyecek durumdadır. Yalnız başına odadan bile çıkamıyor fakat
kurum idaresi ona dahi bu şekilde soruşturma açabiliyor. Bu konularda yaptığımız itirazlara ve savcılığa
yaptığımız suç duyurularına da olumlu bir yanıt alamıyoruz" dedi. Revire giden mahpusların keyfi
uygulamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Pervane, "Hastane, revir gidiş gelişlerinde saldırıya uğrayan,
tedavi hakkı engellenen, kelepçeli muayene ve tedavi gibi insan onurunu zedeleyen ve bizim de asla
kabul etmeyeceğimiz yöntemlere maruz kalan arkadaşlarımız oluyor" ifadesinde bulundu. Pervane,
cezaevinde yaşanan bir başka hak ihlallini de şöyle anlattı: "En son Zahit Şahin isimli arkadaşımız cezaevi
revirinde ırkçı bir kadın doktorun linç girişimine maruz kaldı. Doktor ve ona engel olması gerekirken onunla
birlikte hareket eden gardiyanlar ve kurum idaresi hakkında suç duyurusunda bulunmamıza rağmen halen
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bir sonuç çıkmadı ve uygulamalara bakıldığında olumlu bir gelişme yaşanmayacağı da anlaşılıyor. Zahit
arkadaşımız bel fıtığıdır ve durumu gittikçe ağırlaşıyor ve tedavi edilmemesi halinde çok daha ağır ve
kalıcı hasarlar ortaya çıkacak. Kendisini muayene eden doktorlar da, kurum revirindeki doktorlar da,
kurum idaresi de bunları çok iyi biliyor. Fakat bu arkadaşımızın tedavisi yıllardır yapılmıyor."
24 Mart 2016’da, Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi'nde kalan Hamza Yıldırım'a giden mektupların
cezaevi idaresi tarafından, "Burada böyle bir tutuklu yok" denilerek iade edildiği öğrenildi.
26 Mart 2016’da, HD Adana Şubesi, Adana E Tipi Cezaevi'ndeki çocuk koğuşunda yaşanan hak ihlallerine
yaptığı açıklamada, Adana E Tipi Cezaevi'ndeki çocuk koğuşunda kalan çocukların;
- Gardiyanlara 'Başkanım' demediği için darp edildikleri, sistematik olarak psikolojik ve kaba dayağa maruz
kaldıkları,
- Hasta ve yaralı vaziyette tedaviye ve aile bakımına ihtiyaç duyan çocukların tedavilerinin geciktirildiği ve
doktora çıkmaları halinde bile sadece ilaç verilerek koğuşa geri gönderildikleri,
- Görüş saatleri yasal olarak 1 saat olması gerektiği halde görüş süreleri koğuştan çıkma ve görüş yerine
getirilme süresi indirilerek 15 dakikaya kadar düşürüldüğü,
- Çocuk koğuşlarının alt katlarının tamamını görecek şekilde kameralar yerleştirilerek tüm hareketlerinin
gözlemlenmekte olduğu ve bu şekilde çocukların üzerlerindeki korku ve baskının arttığını,
- Ankara'daki bombalı saldırı sonrası gardiyanlar 'sizinkiler Ankara'da katlim yaptı' diyerek, çocukların
dövüldüğü,
- Koğuşların ebat olarak küçük olduğu için çocukların ranzalarda ikişerli yatırıldığı veya bu da yetmezse
yerde yatırıldıkları,
- Koğuşlarda günde sadece 3 saat sıcak su verildiği ve ikişerli olarak banyo yapmaya zorlandıkları,
- Avukat ve aile görüşlerine gelen çocukların gardiyanların yanında korkulu bakışlarla hazır olda
bekleyişleri otur demeyene kadar oturmadıkları 'başkanım' dedikleri gözlemlenmiştir."
Anlatılmıştır..
26 Mart 2016’da, ÖHD üyesi Avukat Ayşe Gösterişlioğlu, Bakırköy Cezaevi'nden, avukatları aracılığı ile
gönderdiği mesajda, "Konumunuz farklı" denilerek tek kişilik hücreye konulduğunu belitti.
28 Mart 2016’da, Açlık grevi eylemini sürdüğü Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki mahpuslar yaşadıkları
hak ihlallerini aileleri aracılığıyla;
- PKK'li mahpuslara açlık grevi eyleminden dolayı sık sık hücre cezalarının verildiğini aktaran Alabalık,
televizyon izleme, gazete okuma gibi temel hakları ellerinden alınan mahpusların, karanlık odalarda ağır
işkence uygulamalarıyla yüz yüze bırakılmış durumda olduğu,
- Hücre cezası alan 10'a yakın tutsağın hücrelere konulurken ellerinin tellerle arkadan bağlandığı,
bedenlerine soğuk su dökülüp hortumla darp edilerek işkenceye maruz kaldıkları,
- Gardiyanların siyasi mahpuslara 'Alın size Kürt mücadelesi' diyerek kendilerine hakaret ve işkence ettiği,
paylaşıldı. Ayrıca, anılan cezaevinde bulunan mahpus Sabri Alabalık'ın sağlık sorunları olmasına rağmen
hücre cezası verildiği aktarıldı.
28 Mart 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi üyesi avukatlar, barış bildirisine
imza attığı için tutuklanan akademisyen Esra Mungan ve ÖHD üyesi avukatlara dönük operasyonda
tutuklanan avukat Ayşe Başar Gösterişlioğlu ile Bakırköy Cezaevi’nde görüştü. Görüşmenin ardından
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yapılan açıklamada; Mungan ve Gösterişlioğlu’nun "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası hükümlüleri ve
disiplin cezası alan mahpusların tutulduğu tek kişilik hücrede tutulduklarını belirtildi. Kadın mahpusların
koğuşa geçme taleplerinin ise reddedildiği kaydedilen açıklamada, Gösterişlioğlu ve Mungan’ın birlikte
tutuldukları 6 metre kare büyüklüğündeki tek kişilik hücrede günde sadece 1 saat havalandırmaya
çıkartıldıklarına dikkat çekildi.
30 Mart 2016’da, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal Argış’ın ailesini
arayarak, açlık grevindeyken zorla mahkemeye götürülmek istendiklerini, kabul etmeyince de bir odaya
koyularak dövüldüklerini anlattığı öğrenildi.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde, bulanan 6 PKK'linin 6 Mart'ta firar etmesinin ardından cezaevinde
kalan siyasi mahpuslara hak ihlallerinin arttırıldığı belirtildi. 30 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre,
cezaevinden kaleme aldıkları bir mektup gönderen siyasi mahpuslar, firar sonrası maruz kaldıkları hak
ihlallerini anlattı. Mektupta şunlar anlatıldı: "Bulunduğumuz Diyarbakır D Tipi Cezaevinde yaklaşık 1 ay
önce yaşanan firardan dolayı cezaevi idaresi ve cezaevi idaresiyle birlikte bu süreci koordine eden
karanlık güçler, cezaevinde adeta terör estirmektedir. Ne insan hakkı ne de demokratik normlar dikkate
alınmamaktadır. Hemen hemen her gün gece-gündüz demeden kısım ve odalarımız basılmakta,
tutumlarıyla bizleri tahrik etmekte sigara, elbise, kitap neredeyse her şeyimize el konulmaktadır. Ve tüm
ısrarlarımıza rağmen cezaevi idaresi bu tutumunu devam ettirmektedir. Yine hemen hemen her hafta 2-3
grup arkadaşımız sevk adı altında çeşitli cezaevlerine sürgün edilmekte. Sürgün esnasında gerek yol
sürecinde gerekse de gittikleri cezaevi idarelerince darp edilmekte, işkenceye maruz kalmaktadır. Cezaevi
idaresi nezdinde defalarca bu insanlık dışı uygulamaları dile getirmemize rağmen dikkate alınmamakta, bu
uygulamalar sürmektedir. Yine kimi gardiyanlar ise mevcut durumda vazife çıkartarak tahrik edici ve
provokatif tutumlar göstermektedir.”
31 Mart 2016’da, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yaşar Akboğa (37) isimli siyasi
mahpus ailesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevinde maruz kaldıkları baskıları ailesine
aktardığı sırada, görüşmesi cezaevi personeli tarafından kesildi. Ablasının cezaevinde yaşadıkları
baskıları anlattığı için telefonun kesildiğini söylediğini aktaran kardeşi Zozan Akboğa, ikinci
görüşmelerinde de ablasının gardiyanların her gün dolap ve yataklarını karıştırdığını, çıplak aramaya
maruz kaldıklarını anlattığını belirtti. Abla Akboğa, buna karşı tepki gösterdiği için fiziki şiddete maruz
kaldığını ve bacağının kırıldığını kardeşine aktardı.
31 Mart 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan siyasi mahpuslar, DİHA ya yazdıkları
mektupla duyarlılık çağrısında bulundu. Mahpuslar;
- Antalya Cezaevi'nde kalan siyasi mahpusların aynı bloklara kalmadığını ve bilinçli olarak adli
mahpuslarla karşı karşıya getirilmek istenildiğini aktaran siyasi mahpuslar, en son 21 Mart günü adli
koğuşlardan kendilerinin bulunduğu havalandırmaya cam bardak atıldığını ve iki mahpusun hafif
yaralandığını dolayısıyla can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtmişlerdir, mahpuslar yaşanan olayla
ilgili tutanak tutulmasını talep etmelerine rağmen, tutanak tutulmadığı gibi idare tarafından tehdit
edildiklerini anlatmışlardır.
- Kaldıkları koğuşların kapasitesinin 28 kişilik olmasına rağmen koğuşta 38 kişinin kaldıklarını, her koğuşta
10 arkadaşlarının yerde yattığını belirmiş ve bu durumun sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini
aktarmışlardır.
- Siyasi davadan tutuklanan 18 yaşından küçük çocuk mahpusların adlilerin bulunduğu koğuşlara
dağıtıldığını ve bu çocukların siyasi kimliklerinden dolayı can güvenliklerinin olamayabileceğini
belirtmişlerdir.
- Mahpuslara gönderilen kitapların cezaevi idaresince el konulduğunu ve kendilerine 7 kitap
sınırlandırılması getirildiğini aktaran siyasi mahpuslar, Adalet Bakanlığı tarafından her mahpusa hak
olarak tanınan "sosyal ve sportif aktivitelere katılma" haklarının engellendiğini, haftalık 10 saat olan
haklarının verilmediğini ve bu haklarını kullanmak istediklerini belirtti. İki haftada bir revire çıkarıldıklarını
bazen ise ayda bir çıkarıldıklarını aktaran siyasi mahpuslar, acil olan mahpusların hastaneye sevklerinin
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yapılmadığını hap verilerek ve iğne vurularak geçiştirildiğini kaydetti. Hastaneye sevk edilen mahpusların
ise kelepçeli muayene dayatıldığını ve bu dayatmayı kabul etmeyen mahpusların tedavi edilmediğini
aktaran siyasi mahpuslar, "Buda ruh ve beden sağlığımızın bozulmasına sebep oluyor. Talebimiz Şudur;
Haftada en az iki sefer revire çıkarılmayı istiyoruz. Muayenenin başgardiyanın odasında değil; kurum
revirinde ve usulünce yapılmasını istiyoruz. Hastane sevklerinin daha erken yapılmasını istiyoruz. Ayrıca
kelepçeli muayeneye son verilmesini istiyoruz" demektedirler.
- Dilekçelerine cevap verilmediğini ve kendilerine gelen mektupların keyfi bir şekilde kendilerine
verilmediğini aktaran siyasi mahpuslar, mektupların kendilerine verilmesini istedi. Mahpus aileleri
tarafından gönderilen eşyaların mahpuslara verilmediğini anlatan siyasi mahpuslar, kendilerine cezaevi
idaresince cezaevi kantininde eşyaların alınmasının dayatıldığını ve kantindeki eşyaların ise çok pahalı
olduğunu ve alım güçlerinin olmadığını dile getirdi. Siyasi mahpuslar, "Haftada iki gün ikişer saat verilen
sıcak su banyo ve çamaşır yıkama gibi temizlik ihtiyacımızı karşılamıyor. Nitekim her bir koğuşta 38 kişi
kalmaktayız. Verilen iki saat sıcak su hepimize yetmemekte ve ihtiyacımızı karşılamamaktadır. Çoğu
arkadaşımız banyo gibi temizlik ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Banyo ve temizlik ihtiyaçlarımızı
karşılayabilmemiz için haftanın en az üç gün üçer saat sıcak su verilmesini istiyoruz" demişlerdir.
4 Nisan 2016’da İHD genel merkezine Rize L Tipi kapalı cezaevinden ulaşan mektupta son dönemde
çeşitli cezaevlerinden yapılan istenmeyen sevklerle bu cezaevine sürgün edilenlerin yaşadıkları
anlatılmıştır:
- Rıdvan Yusufoğlu 7 Mart günü Şırnak cezaevinden Rize cezaevine sürgün edildiğini oysa Şırnak
cezaevine kendi isteği ve nakil ücretini ödeyerek 11 ay önce gönderildiğini belirtmiştir.
- Şırnak cezaevinden Rize cezaevine sürgün edilenlerin 17-18 saat sürecek olan yolu (Rize Şırnak arası
728 km dir, ulaşım 10 ila 11 saatte yapılabilmektedir/İHD) 4 gün sürdürerek mahpuslara eziyet
yaşatmışlardır. Şırnak’tan Pazartesi günü yola çıkılmış ve Perşembe günü Rize’ye ulaşılmıştır. (Araçlarda
başka sürgünlerinde olduğu ve yol üzerinde ki cezaevlerine konuldukları bilinmektedir ör. Trabzon)
- Yol boyunca hiçbir ihtiyaçları karşılanmamıştır. 12 saate bir tuvalet ihtiyacı için mola verildiği anlatılmıştır.
- Yol boyunca hasta mahpusların ilaçları verilmemiştir.
- Yol boyunca yemek verilmemiştir.
- Anlamsız bir biçimde gelinen Ankara Sincan cezaevinde verilen molada bir şeyler yedirilmiştir.
- Araçların pislik içerisinde olduğu idrar, kusmuk ve vb pislik kalıntılarının olduğu, M. Ali Uğur, Halit İzer,
Mahsum Sağlam ve Rıdvan Yusufoğlu’nun hasta oldukları ve sağlık açısından çok zor durumda kaldıkları
gözlenmiştir. (M. Ali Uğur, Halit İzer ve Rıdvan Yusufoğlu İHD nin hasta mahpus listesinde yer almaktadır)
- Basında da yer aldığı gibi, anılan sevk sürecinde “Sultan” isimli mavi ring aracının alev aldığı ve
mahpusların son anda anılan araçta bulunan astsubayın insani yaklaşımından dolayı ölümden
kurtuldukları anlatılmıştır.
- Rize cezaevine girişte ise çıplak arama dayatıldığını, eşyalarının verilmediği, ailelerine bilgi verilmediği
aktarılmıştır.
4 Nisan 2016’da, İHD Genel Merkezine Kırıkkale/Hacılar cezaevinden gelen onlarca mektupta, 30 Mart
2016 gece saatlerinde siyasi mahpusların bulunduğu odalara infaz koruma memurları tarafından baskın
yapıldığı ve Adalet bakanlığını genelgesi gereğinin yapıldığı söylenerek koğuşlarda bulunan ve
mahpusların kendi paralarıyla aldığı tüm malzemelere el konulduğu öğrenilmiştir. Aynı saatlerde Ömer
Çelik ve Xemgin Durak adlı mahpusların koğuşlarına giren memurlar anılan mahpuslara şiddet
uygulamışlardır. Vücutlarında darp izleri olmasına ve farklı iki müdürün bunları görmesine rağmen
mahpusların hastaneye götürülmedikleri öğrenilmiştir.
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Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan Yıldız, Mehmet Tahir
Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı genel aramada Öcalan’ın fotoğrafının
bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
“Kurumumuzca tanzim edilen 04 Nisan 2016 tarihli tutanakla, koğuşunuzda yapılan genel aramada ‘1 adet
ulusal gazeteden koparılmış Abdullah Öcalan’a ait fotoğraf bulunduğu’ iddiası üzerine hakkınızda disiplin
soruşturması açılmıştır" ifadeleriyle 3 gün içinde mahpusların yazılı veya sözlü savunma vermeleri
gerektiği belirtildi.
4 Nisan 2016’da İHD genel merkezine başvuran Hatice Kara, Sincan cezaevinde bulunan hükümlü
kardeşi Ali Şimşek’in 28 Mart 2016 günü sabah saat 06.00 sularında apar topar kaldırılıp o anda üzerinde
var ise onlarla, ayakkabısız, pantolonsuz ve üstsüz bir şekilde Bandırma cezaevine sürgün edildiğini
öğrendiklerini belirtmiştir. Kaya başvurusunda, Ali Şimşek’in elbiselerini giymesine ve yanına almasına
müsaade edilmediği gibi cezaevi yetkilileri tarafından, ücretini verdiği takdirde kendisine yollanacağı
söylenmiştir. Kaya, kardeşine ait eşyaları Sincan cezaevinden aldığını ve cezaevlerinin mahpusların
yanlarında fazla giyisi bulunmasına müsaade etmedikleri için zaten tek olan giyisilerin verilmemesini,
kardeşinin hırkasız, elbisesiz, terliksiz, ayakkabısız, iç çamaşırı olmadan yaşamasına nasıl izin verildiğini
anlamakta zorluk çektiğini anlatmıştır.
5 Nisan 2016’da, Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde aileleri ile görüşen mahpuslar, savaşın başladığı
günden bu yana ihlallerin eksik olmadığını aktardı. Bir aydan uzun süredir revire çıkarılmadıklarını, hasta
mahpusların tedavisi sırasında kelepçeli tedaviye direndiğinde polis ve doktorların işkencesiyle
karşılaştıklarını anlatan mahpuslar, yine keyfi olarak cezaevi müdürlerinin mahpusların kişisel eşyalarına
el koyduğunu, yönetimin cezaevinde parayla aldıkları bazı eşyaları da aldığını dile getirdi. Cezaevi
müdürleri Mustafa Kemal Ç., Cavit M. ve Bektaş A.'nın işkence talimatı verdiği aktaran mahpuslar, ikinci
müdür Cavit M'nin kendilerini, “Bana devlet, sizi asın dese, asarım” şeklinde tehdit ettiğini söyledi.
5 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Ahmet Demir, yaklaşık 4 yıldır Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde diğer oğlum Erkan Tamir, İzmir
4 Nolu Cezaevinde kalmaktadır. Biz Diyarbakır’da yaşıyoruz. Ben 61 yaşında ve raporlu hastayım. Eşim
Hasip Tamir ise 65 yaşındadır. Hem yaşlı ve hasat olduğumuz için hem de maddi durumumuz iyi olmadığı
için her iki oğlumuzu da görmeye gidemedik. Oğullarımızı çok özlüyoruz. Her ikisi de en azından aynı
cezaevinde kalsa gidip görebiliriz. Bu nedenle oğullarım Ahmet Tamir ve Erkan Tamir’in aynı cezaevine
naklinin yapılmasını talep ediyorum. Cezaevine nakil yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim
karşılayacağım. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”
6 Nisan 2016’da, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki PAJK’lı mahpuslar ise gardiyanların ırkçı
tehditleri ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Cezaevinde görev yapan Ayşe A. adlı gardiyanın, PAJK’lı
mahpusların koğuşlarına giderek küfür ettiği ve "Hepinize gününüzü göstereceğiz” diye tehdit ettiği
öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan oğlu Ali Aydın'ın görüşüne gittiğini
ifade eden annesi Emine Aydın, oğlunun cezaevinde karşılaştığı hak ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.
Anne Aydın, "Oğlum bana, 'Şuan açlık grevindeyiz. Açlık grevinde olduğumuz için de 10 gündür tek kişilik
hücrede tutuluyoruz. Asker ve gardiyanlar sürekli olarak bize saldırıyor. Semaver, çaydanlık ve hatta
çiçeklerimize bile el koydular. Mektuplarımıza el koydular. Gelen mektuplarımızı da bize vermiyorlar. Bu
konuda kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz' dediğini anlattı.
6 Nisan 2016’da, Bolu T Tipi Cezaevi'nde bulunan adli mahpusların hücrelerine baskın yapan gardiyanlar,
yıllardır hücrelerde bulunan muhabbet kuşlarını toplandığı öğrenildi. Kuşların depolara kaldırılmak
istenmesine karşı çıkan mahpuslara da fiziki şiddet uygulandığı belirtildi. Mahpuslardan Mehmet
Balaban'ın ablası Habibe Balaban, son bir yıldır işkencenin sistematik hale geldiğini söyledi.
8 Nisan 2016’da, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan
Yıldız, Mehmet Tahir Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı genel aramada
Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve mahpuslar hakkında disiplin
soruşturması başlattığı öğrenildi.
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8 Nisan 2016’da, Giresun Cezaevi’nde, “Müdür sizinle görüşmek istiyor” denilerek koğuştan alınan Fuat
Bor, Aydın Akış ve Yılmaz Çelik isimli mahpuslardan haber alınamadığını söyleyen TUYAD DER Van
Şube Sekreteri Emin Şeker, mahpusların can güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirdi.
9 Nisan 2016’da, 160 kişi kapasiteli Kocabaş (Denizli) D Tipi Cezaevi’nde 520 kişi kalmasına tepki
gösteren mahpuslar yatakları ateşe vererek isyan etti. İtfaiyenin müdahale ettiği olay nedeniyle ölen veya
yaralanan olmadığı bildirildi.
10 Nisan 2016’da, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde TKP/ML, MLKP, MKP ve Devrimci Karargah
mahpusları, aileleri aracılığıyla yolladıkları mektupta, kaldıkları cezaevine ilişkin hak ihlallerini anlattı: Mart
ayından itibaren “iyi hal” şartını taşımadıkları gerekçesi ile ağırlaştırılmış mahpusların havalandırmaya 1
saat ve tek çıkarılmaya başlandığını ve spor-kütüphane gibi haklarının gasp edildiğini, uygulamaları kabul
etmediğimizi ve sonlandırılmasını istediğimizi yetkililere bildirdik, ancak uygulamanın merkezi olarak,
bakanlık talimatı ile gerçekleştirildiğini ve herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bildirdiler.
11 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Şervan Yılmaz, 2011’in 7’inci ayında gözaltına alınıp tutuklandı. Antalya’da HaritaKadastro bölümünü okuyordu. Oğlumun hiçbir suçu yokken yakalandı. Başka cezaevlerinde kaldı ve
şuanda Antalya L Tipi Cezaevinde kalıyor. 3 hafta önce ziyaretine gitmek istedik. Çünkü ondan haber
alamamıştık, merak ettik. Oğlumun cezaevi idaresi ile ciddi sıkıntıları var. Bu yüzden telefon ve görüşe
çıkmama kararı almışlar. Çünkü koğuşlar çok yoğun, 23 kişilik koğuşa 40 kişiyi koymuşlar. Haftada 2 saat
su veriliyor. Havalandırma haklarını kısıtlamışlar. Kitap, engeli var. Giyim gönderirken oğluma engelleme,
keyfi muamele yapılıyor. Oğlumu görmeye giderken cezaevi yönetimi kötü, rencide edici muamele
yapılıyor. Hastaneye giderken, (Emel adında ikinci müdür, adli suçluları kışkırtıp, onlara cam, şişe
attırıyorlar, saldırtıyorlar, ring aracında askerler tarafından darp ediliyorlar. Bir şeyleri bahane ederek
onlara disiplin cezası veriyorlar ve hücreye atıyorlar. Bu sorunların giderilmezse çocuklar daha farlı
eylemlerde bulunacaklarını söylüyorlar. Bizde anne-baba olarak kaygılıyız. Çocuklarımızın yasadan
kaynaklı haklarının verilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.”
11 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sevik, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Hüsamettin Sevik, 4 yıldır Tokat M Tipi cezaevinde kalmaktadır. 36 yıla mahkûm edildi.
En son görüşmemizde, Erzurum cezaevinde müdür yardımcısı olan Hamza isimli şahsın kendi
cezaevlerine müdür olarak atandığını, ancak geldiğinden beridir sürekli rahatsız edici, egemence
davrandığını, talimat verdiğini söyledi. Yaptıkları elişi çalışmalarında sarı, kırmızı, yeşil renklerini
yasakladığını, açlık grevine asla girmemizi kabul etmediği gibi durumlarda ceza vereceği, sürgün
edeceklerini tehdidinde bulunuyorlarmış. Oğlum ve diğer hükümlülerde bu durumdan rahatsızdırlar.
Bununla ilgili sizden destek talep ediyorum.”
13 Nisan 2016’da, Siirt Tutuklu Aileleri Demokratik Hukuk ve Dayanışma Derneği (TUHAD-DER)
Eşbaşkanı Hekim Ekinci, cezaevinde son dönemde artan sorunlara ilişkin aldıkları bilgileri paylaştı. Ekinci,
3 ay önce yıkım kararı çıkan Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nin zeminin çöktüğünü ve depreme dayanıksız
olduğunu belirtti. Ekinci, koğuşlarının tamir edilmesine yönelik mahpusların taleplerine yönelik cezaevi
idaresinin; "Fazla masraf çıkarmayın, ödenek yok" diyerek geçiştirdiğini kaydetti. Cezaevinde, ağır hasta
mahpuslar dışında sağlık sorunları yaşayan diğer mahpusların, acil tedavi ihtiyaçlarının karşılanmadığını
dile getiren Ekinci, hasta mahpusların bazen 20 güne yakın sevklerinin yapılmasına rağmen bekletildiğini
vurguladı. Ekinci, Şakran T Tipi ve Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevlerinde bulunan mahpusların ailelerden
çok fazla şikayet aldıklarını belirterek, "Kürtçe mektup yazan mahpuslara, cezaevi idaresi, 'örgüt
propaganda'sı yaptıkları gerekçesiyle disiplin cezası veriyor. Bu durum özelikle Şakran Cezaevi'nde
uygulamaya konmuş durumda" dedi. Ekinci, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulanan mahpuslar da,
kendi adlarına idareyle iletişime geçen temsilcilerin farklı cezaevlerine sürgün edildiğini illetti. Ekinci, bu
sürgünle birlikte işkencenin de devreye sokulduğunu vurguladı. Ekinci, cezaevlerinin, keyfi bir şekilde
Anayasa Mahkemesi'nin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) dışında mahpusların mahkemeye
katılma hakkını ihlal ettiğini aktararak, "Bu karara rağmen mahpuslar mahkemelere götürülmüyor.
Normalde mahkemeleri devam eden mahpuslar, sürgün edilmemesi gerekirken, cezaevleri idareleri artık
kendi tüzüklerini bile çiğniyorlar. Özelikle bu uygulamalar yerel yöneticilere karşı devreye sokuldu" diye
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konuştu. Ekinci, Siirt Cezaevi'nde çocuk koğuşu olmadığı için başka cezaevlerine sürgün edilen çocuklara
ilişkin endişelerini dile getirdi: "Yaşanan sürgün konusunda ne aileleri ne de avukatlarına haber verilmiyor.
Sürgün sırasında çocuklara ne yapıyorlar? Çocuklar iftiracılığa mı sevk ediliyor? Bu sevklerin amacı
nedir? Neden adli olaylardan tutulan çocuklar için koğuş varda, siyasi olaylarda tutuklanan çocuklar için
koğuş yok? Çocukların sevk sırasında yaşadıkları psikoloji travma bizi endişelendiriyor." 560 kişilik
kapasiteye sahip Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde şuanda 690 tutuklu kaldığı bilgisini veren Ekinci,
kapasitesini aşan cezaevinde 135 siyasi mahpustan 80'e yakını 8-10 kişilik koğuşlarda yerde yattığını
söyledi. Sorunlara ilişkin cezaevi yönetimine yaptıkları görüşme hakkında da bilgi veren Ekinci, "Türkiye
genelinde bu sorunun yaşanıyor" deniliyor, dedi.
2 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye edilen Zeynel
Gül isimli bir yurttaş, cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin anlatımlarda bulundu. Gül şunları belirtti: “2
aydır Kürt siyasi mahpusların başlatmış olduğu açlık grevleri nedeniyle cezaevlerinde de baskı ve
denetimler artmaya başlamıştır. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi son zamanlarda aramaları
bahane edip mahpusları taciz etmeye çalışmaktadır. Mahpuslara gelen yayın, mektup ve kitapların geç
verilmesinden tutalım avluda asılı bulunan voleybol filelerine dahi el konulmuştur. Yine dışarıdan
gönderilen kırtasiye malzemeleri, çarşaflar da keyfi bir şekilde bekletilip verilmektedir. 8 kişilik koğuşlarda
20'ye yakın kişinin kalmak zorunda bırakılıyor.”
2 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fevziye Kolakan, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Ahmet Mustafa Kolakan, hükümlü olarak Bandırma T 2 Nolu cezaevinde kalmaktadır.
Yaklaşık 2 ay önce bu cezaevine sevk edildi. Oğlum cezaevinde birçok hastalığa yakalandı. Bunların
başında kalp rahatsızlığı, kolesterol, guatr vb… oğlum ile 01.05.2016 tarihinde yaptığım telefon
görüşmesinde bana “bana ve arkadaşlarıma baskı uyguluyorlar. Yemek ve su gibi zorunlu temel ihtiyaçları
bile karşılamıyorlar. Ben de yaşlı ve hasta olduğum için oğlumun görüşüne gidemiyorum. Bundan dolayı
çok üzülüyorum ve merak ediyorum. Oğlumun Diyarbakır, Mardin, Batman illerinden birine naklini talep
ediyorum.”
5 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Dorudemir, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mahfuz Dorudemir, 20 yıldan fazladır cezaevinde olup, sara, astım, nefes darlığı ve ağır
kalp hastasıdır. Cezaevinde iki defa kalp krizi geçirdi. Oğlum şuan İzmir/Şakran Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Orada tedavisi yapılıyor. Bende astım, şeker ve tansiyon hastasıyım. Raporum da mevcuttur.
Oğlumu görmeye gidemiyorum. Hasta ve yaşlı olmam ve bununla birlikte ekonomik durumumun kötü
olması nedeniyle oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır iline veya Batman,
Mardin illerinden bulunan cezaevlerine naklinin yapılmasını talep ediyorum.”
6 MAYIS 2016’DA İHD TARSUS ŞUBESİNİN TARSUS KADIN KAPALI CEZAEVİNDE YAŞANAN HAK
İHLALLERİ RAPORU
Tarsus kapalı cezaevinde bulunan siyasi kadın mahpusların aileleri aracılığı ile derneğimize müracaat
etmeleri sonucunda, cezaevinde yapılan görüşmede şu ihlaller tarafımıza iletilmiştir.
06.05.2016 tarihinde cezaevinde yapılan görüşmelerde, tutuklular cezaevi idaresi tarafından kendilerine
sayımlarda ince aramalar dayatıldığı tutukluların bu uygulamalara tepki koyduklarında idare tarafından
kendilerine disiplin cezalar uyguladıkları tarafımıza bildirmişlerdir.
Tutuklu ailelerinin görüşmeye geldiklerinde cezaevi idaresi tarafından ince aramaya(iç çamaşırlarına kadar
soyduruldukları) tabi tutuldukları buna tepki verince de hakarete uğradıklarını dile getirmişlerdir. Tutuklu ve
hükümlüler idarenin bu tutumu karşısında 3 haftadır aile görüşlerine çıkmamaktadırlar. Yine hastaneye
sevklerde muayene alanında askerlerin beklediği, tutukluların buna tepki göstermeleri üzerine birlik
komutanı tarafından tehdit edildiklerine ilişkin tarafımıza beyanlarda bulunmuşlardır. Bu duruma tepki
gösteren tutuklulardan Figen Şahin'i birlik komutanı arkasından kemerinden tutmak suretiyle hakaretlerde
bulunduğunu hak ihlalini yaşayan tutuklu tarafından bize aktarılmıştır.
Diyarbakır Lice'de tutuklana Leyla Kırboğa adındaki tutuklu psikolojik rahatsızlık nedeniyle Adana Ekrem
Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi amacıyla sevki yapılmış ve hastanede tedavi amacıyla
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yatırılmıştır. Ancak kendisine deli muamelesi yapıldığını ve kendi isteğiyle bu uygulamaya tepki olarak
tedaviyi red ettiğini bize aktarmıştır. Leyla Kırboğa'ının Diyarbakır cezaevine nakli yapılmıyor. Leyla
Kırboğa İle cezaevinde yaptığımız görüşmede ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını gözlemledik. Ayrıca
diğer tutuklu ve hükümlülerin yaşamını da tehdit etmektedir. Aynı koğuşta bulunan diğer tutuklu ve
hükümlüler Leyla'nın kendisine ve diğer tutuklu ve hükümlülere zarar vermemesi için sırayla nöbet
tutmaktadırlar. Yine aynı koğuşta bulunan Elif Ezgi Karadoğan lösemi hastası olup tedavisinin yapılmadığı
tarafımıza bildirilmiştir.
Cezaevi doktorunun haftada bir gün geldiği ve yarım gün klinik yaptığını bu şartlarda yeterince sağlık
sorunlarının giderilmediğini tarafımıza bildirmişlerdir.
06.05.2016 tarihinde tutuklu ve hükümlülerle yapmış olduğumuz bu görüşmede, tarafımıza iletilen sorunlar
ve hak ihlalleri ivedilikle cezaevi idaresine akabinde cezaevi savcılığına sorunların bir an önce çözüme
kavuşması anlamında iletilmiştir. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sorunların
çözülmesinde bir iyileşme yaşanmamış aksine sorunlar daha da büyüyerek devam etmiştir. Bunun üzerine
ailelerin tekrardan dernek başkanımız Av.Yılmaz TALAY'a müracaat etmeleri sonucu cezaevinde
08.06.2016 tarihinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Tutuklularla yapılan görüşmede
sorunların çözümü konusunda idarenin daha katı tutum sergilediğini ve bu hak ihlalerinin artık fiziki şiddete
evrilmek üzere olduğunu tarafımıza iletmişlerdir. Tutuklulardan Nurşen Tekin, Kadriye Kültür, Selma
Bozkur, Hüsne Kılıç Adana adliyesindeki duruşmaya götürülürken infaz koruma memurları tarafından
çıplak arama dayatılmış ancak bunu kabul etmedikleri için 4 saat 4 metrekare kapalı bir alanda tutularak
kendilerine hakaret, tehdit ve küfürler edilmek suretiyle işkenceye maruz kaldıklarını bize aktarmışlardır.
Tutuklular ceza evi idaresinin bu tutumuna karşı tepki olarak 08.06.2016 tarihinde başlamak üzere 3
günlük açlık grevine başladıklarını tarafımıza bildirmişlerdir.
Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahpuslara yönelik cezaevi idaresinin tutumu, cezaevi idaresi ve
cezaevi savcılığına sorunların ivedilikle çözümü konusunda gerekli görüşmeler Tarsus İnsan Hakları
Derneğini temsilen dernek başkanı Av.Yılmaz TALAY tarafından bizzat iletilmiştir.
AVUKATI MEHMET NURİ TOPRAK, Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'nde koğuşa takılmak istenilen
kameraya karşı çıkan ve kameraları iki kez kıran kadın mahpuslara disiplin soruşturması açıldı. Tarsus C
Tipi Kapalı Kadın Cezaevi idaresi 40'a yakın siyasi mahpusun bulunduğu koğuşa geçen hafta kamera
takmak istedi. Koğuşun tümünü görebilen bir alana konulmak istenilen kamera mahpuslar tarafından iki
kez kırılması üzerine cezaevi idaresi mahpuslara disiplin soruşturması açtı. Mahpuslara disiplin
soruşturması açılmasına tepki gösteren mahpuslardan Esmer Ece'nin avukatı Mehmet Nuri Toprak, bu
durumun bir hak ihlali olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
kaydetti. Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'nin hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bir cezaevi olduğunu
belirten Toprak, mahpuslar üzerindeki sistematik baskıların ise gün geçtikçe artığına dikkat çekti. Cezaevi
idaresinin kadın siyasi mahpusların bulunduğu koğuşa kamera takmaya çalıştığını belirten Toprak, “İki kez
takılan kamera her defasında mahpuslarca kırıldı. Mahpuslar, bu durumu ise şu sözlerle belirtiyor; 'bu özel
hayatımıza müdahaledir' diyor. Cezaevi yönetimi kamerayı koğuşun içini görmeyen bir yere taktı. Bunun
üzerine kamera takılmasına karşı çıkan ve kamerayı kıran mahpuslara cezaevi idaresince disiplin
soruşturması açıldı" dedi.
9 Mayıs 2016’da, Erzurum ili Tekman ilçesinde, bel fıtığının patlaması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Rızgan Turan isimli mahpus, ameliyat edildiği sırada ırkçı saldıya maruz kaldığı
iddiasında bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Turan'ın avukatı Seyhan Çiltepe, müvekkiline yönelik saldırıyı
doğruladı. Çiltepe, şunları belirtti: "Müvekkilim hastaneye kaldırıldığında hasta bakıcıların kendisine 'siyasi
mahpus musun, adli mi?' diye sorulduğunu söyledi. Hastane personeline siyasi olduğunu söylemiş ve
ameliyata alınmış. Müvekkilim narkozun etkisinden çıktığında göğsüne yapıştırmalı olan Türk bayrağı
yapıştırıldığını ve ensesine ameliyat ile alakası olmayacak şekilde jilet atıldığını fark etmiş."
10 Mayıs 2016’da, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özgecan Aslan'ın katil
zanlısı Suphi Altındöken'in öldürülme olayının faturasının mahpuslara kesildiğini söyleyen avukat Tugay
Bek, odaların köpeklerle arandığını ve mahpuslara hakaret edildiğini söyledi. Mahpusların odalarından
çıktıkları sırada bile ayakkabılarını çıkararak yere vurup ve aranarak çıktıklarını aktaran Bek, mahpusların
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hastaneye veya adliyeye sevkleri sırasında birbiriyle konuşmalarının yasaklandığını belirtti. Mahpuslara
kelepçeli muayenenin dayatıldığını ifade eden Bek, bunu kabul etmeyen mahpusların tedavi edilmediğini
aktardı. Bek, "Odalardaki fazla eşyalar mahsuplardan alınmış. Süpürge ve çekpasların sapları çıkarılmış.
Bazı süpürge ve çekpas sapları ise güvenlik gerekçesiyle 50 santimetre indirilmiş. Yine güvenlik
gerekçesiyle toplu resim çekimine izin verilmiyor. Sadece en fazla iki kişiyle resim çekilmesine izin
veriliyor" şeklinde konuştu.
11 Mayıs 2016’da, Antalya Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK ve PAJK'lı mahpuslar, aileleri
aracılığıyla gönderdikleri mektupta, yaşadıkları hak ihlallerini anlattı. Cezaevinde "A Takımı" olarak bilinen
"Özel Müdahale Mangası"ndaki gardiyanlar, PAJK'lı mahpusları, "Bundan sonra her şey değişti. Artık
sizlere farklı yaklaşacağız" sözleriyle tehdit ettiğini belirten mahpuslar, gardiyanların tehdidinin ardından
bulundukları koğuşta Kürtçe şarkı söyledikleri için yan koğuşlarda bulunan adli tutukluların saldırısına
maruz kaldıklarını ifade etti. Koğuşlarına soda şişesi, deodorant şişeleri ile saldıran adli tutukluların, ırkçı
söylemlerde bulunduğunu belirten mahpuslar, cezaevi idaresinin saldıran adli tutuklular hakkında işlem
yapmazken kendilerine yönelik tehditlerine devam ettiklerini kaydetti. Çıplak arama ile birlikte mahpuslara
"deli gömleği" olarak bilinen beyaz önlük giydirme uygulamasının da devreye konulduğunu belirten
mahpuslar, uygulamaya karşı çıkanlara disiplin cezalarının verildiğini vurguladı. Cezaevi müdürü ve
savcısının, hiçbir sorunu dinlemediğine ve suç duyurularını içeren dilekçelerinin de işleme koymadığına
dikkat çeken mahpuslar, kamuoyundan duyarlılık çağrısında bulundu.
11 Mayıs 2016’da, Urfa’nın Akçakale ilçesi Açık Cezaevinde kalan 440 mahpustan 15'inin olumsuz yaşam
koşullarından kaynaklı Tüberküloz (Verem) hastalığına yakalandığı iddia edildi. Mahpuslardan alınan
bilgiye göre, hijyen kurallarına uyulmadığını, temizliğin yapılmadığını bu sebeple 15 tutuklunun bulaşıcı
tüberküloz hastalığına yakalandığını ifade ettiler. Mahpuslar, bilginin basına yansımaması için çaba sarf
edildiğini ve hastalanan tutukluların bu sebeple sürgün edildiğini ileri sürdü. 4 hasta tutsağın bu nedenle
Dilok (Antep) Cezaevine sürgün edildiğini kaydeden mahpuslar, diğer hastalarında aşamalı olarak sürgün
edileceğini ileri sürdü.
12 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Kocakaya, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Beri Kocakaya, yaklaşık olarak 1,5 yıldır tutuklu olup, henüz hakkında bir dava
açılmamıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmakta iken isteği dışında ve bir gerekçe
belirtilmeden Sincan 2 Nolu Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlum ile 09.05.2016 tarihinde yapmış olduğum
telefon görüşmesinde, tek kişilik hücreye konulduğunu, elbiselerimin ve diğer eşyalarımın verilmediğini,
kapıdan yemek ve su uzattıklarını bunun dışında da hiçbir ihtiyaçlarının giderilmediği ve hiçbir haklarını
kullanamadığını belirtti. Oğlumun cezaevinde yaşadığı sıkıntılar ile ilgili sizden destek sunmanızı talep
ediyorum.”
13 Mayıs 2016 tarihinde Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulun siyasi çocuk mahpus K. A. (17),
cezaevi idarisi tarafından tek kişilik hücreye konuldu.
23 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Uyanık, şu beyanlarda
bulundu: “Kızım Esra Uyanık 17 yaşındadır, 7 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde
olan kardeşinin ziyarete gittiği esnada kontrolde gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanmıştır. Kızımın
daha iddianamesi hazırlanmadan Erzurum Oltu Cezaevine gönderildi. Ancak gönderildiği Erzurum Oltu
Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahkûmlar adli suçtan tutuklananlar ile birlikte kalmaktadır. Siyasi
suçlardan tutuklanan 7 kişi şuan adli suçlular ile birlikte kalıyorlar. Adli suçlular kaldığı bu cezaevinde
siyasi tutuklulara baskı uyguluyorlar. Çoğu ırkçı olan ve siyasi tutuklulara baskıcı davranan şahıslara karşı
cezaevi idaresine başvurmuşlar. Ancak sonuç alamamışlar. Kızım siyasi koğuşa ya da farklı cezaevinde
siyasi tutukluların kaldığı bir cezaevine gönderilmesini talep ediyorum.”
26 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazife Noyan, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim İhsan Noyan, adam öldürme suçundan dolayı yargılanıp 12 yıla mahkûm edildi. Hükümlü
olarak cezaevinde kalmaktadır. Eşim yakşalık 4 aydır Tokat Açık Cezaevinde bulunmaktadır. 25 Mayıs
akşamı saat 19.00-2000 sıralarında beni arayarak, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi 1. Müdürü Hamza
ŞERKAYA’nın kendisini defalarca çağırıp konuştuğunu, ölümle tehdit edildiğini, can güvenliğinin
olmadığını, infazının yakılmaya çalışıldığını söyledi. Benim eşimin okuma yazması yoktur. Can güvenliği
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endişesi nedeniyle eşimin Diyarbakır, Şanlıurfa veya yakın bir açık cezaevine sevki için sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Mayıs 2016’da mektupla derneğe başvuran R.B.; “2 aydır Düzce cezaevinde olduğunu tehdit, keyfi
yaklaşımlarla karşı karşıya olduklarını, bir hafta önce başgardiyan ve onlarca yardımcısının kaldıkları
hücrenin mazgalına gelip ağır hakaret ve küfürlerle, katiller, hainler vb diye bağırdığını, bir arkadaşlarının
ismini söyleyerek seninle hesaplaşacağız diye tehdit ettiler. Bize 11 gün hücre cezası verdiler. 18 Mayısta
ani bir baskınla kurum müdürü, başgardiyan kalabalık bir grup odamıza arama adı altında daldılar yerel
elbiselerimize el koydular. Hasta arkadaşlarımızı hastaneye götürmüyorlar. 3 kişilik hücrede 7-8 kişi
kalıyoruz. Düzce de 22 kişiyiz. Sizden ricamız bu durumu kamuoyuna duyurmanız ve buradaki
uygulanmaların takipçisi olmanız.” Dedi. (İHD İstanbul)
27 Mayıs 2016’da İHD Gaziantep Şubemize başvurucular Zübeyde Şen ve Musa Şen tarafından kızları
Hediye Şen’in 27.05.2016 günü gözaltına alındığını ve Gaziantep’te kadınlar için siyasi suçlular için koğuş
bulunmaması sebebiyle adli suçlularla birlikte kaldığını, kızlarının birlikte gözaltına alındığı arkadaşlarıyla
aynı koğuşta kalmak istediklerini belirten başvuru dilekçesi alınmıştır.
31 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran M.A.; “Alevi inancına sahip mahpus bir gazeteci olduğunu
cezaevinde Sünni inanca sahip olanların istedikleri zaman haftada bir vaizin gelerek rutin hizmet verdiğini
kendisinin de bununla ilgili mahkemeye başvuruda bulunduğunu Ankara Batı İnfaz Hakimliği bu isteği
yerinde bularak haftada bir alevi Bektaşi dedesiyle görüşmesine karar vermiş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi
ise mahpusun talebinin haklı olduğunu ancak, hapishanenin yüksek güvenlikli olması, örgüt mensuplarının
tehlikeli suçluları ve yoğunluk nedeniyle güvenliğin esas olduğu gerekçesiyle Ankara Batı İnfaz
Hakimliğinin kararını reddetmiştir. Desteğinizi bekliyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
4 Haziran 2016 tarihinde Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan,
çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta cezaevinde yaşanan hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Soydan
mektubunda şunları belirtti: “4 Mayıs'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek ve
özyönetim direnişlerine selam göndermek için, "Bijî Serok Apo" sloganları atarak İmralı Adası'na sevk
edilme talebinde bulunan mahpuslara görüş yasağı verildi. Yine atılan sloganlar nedeniyle Medya Ölker,
Sevim Bozdağ, Sultan Mızrak, Dilan Kutlu, Canan Ceylan, Eda Umaç, Halime Şimşek, Rojbin Kırdar,
Hamide Özer, Güli Kara, Berivan Aydın, Fatma Aslan ve Leyla Sevgi isimli mahpuslara, ‘Gereksiz yere
marş söyleme ve slogan atma" gerekçesiyle görüş ve iletişim yasağı verildi. Cezaevindeki koğuşlara keyfi
şekilde baskınlar yapılarak, kaldıkları odalar didik didik aranıyor. Aramalarda gazete, fotoğraf ve temizlik
malzemelerine el konuluyor. Görüş için gelen aileler, görüş zamanı bitmeden odadan çıkarılıyor.
Cezaevine getirilen siyasi mahpuslara ince arama işkencesi yapılıyor ve "bağımsızlar" koğuşuna
geçmeleri için psikolojik baskı yapılıyor.”
12 Haziran 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde "Örgüt propagandası yapma" suçlaması ile 3 aydır
hükümlü bulunan Devrimci Parti Üyesi Hüseyin Yıldırım'ın bir yılın altına düşen cezası nedeniyle denetimli
serbestlik talebi "ziyaretçisi siyasi kişi" gerekçesi ile reddedildiği öğrenildi.
12 Haziran 2016’da, Elazığ/Harput E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini yazdığı mektupla
aktaran Kadir Kevser; "Burada çoğunluğu PKK ve PAJK'lı mahpuslar olmak üzere yüzü aşkın mahpus
bulunmakta. Son bir yılda günlük olarak basına da yansıdığı gibi dışarıda gelişen topyekûn savaş, zindan
sahalarında da kendini hissettiriyor. Kaldığımız Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde de özellikle bütün
haklarımız gasp edilmiş durumda. Basına da yansıyan “gizli genelge” bahane edilerek tüm odalarda
bulunan özel ve kişisel eşyalarımız ile genel temizlik malzemelerimiz toplandı. Kantinden kendi
paralarımızla aldığımız eşyalara el konuldu, Görüş saatleri en asgari seviyeye indirilmiş, bahçe kapıları ise
güneş tepemizdeyken kapanıyor. Sık sık sular kesiliyor, ortak alan ve sosyal faaliyet haklarımız yok. Tek
sosyal faaliyetimiz olan spor 15 günde yalnız bir saat. Ona da keyfi disiplin cezaları ile sürekli çıkamıyoruz.
Revire çıkışlar kimi zaman 15 güne çıkarılıyor. Acil durumlarda ise kulak asmıyorlar. Hastaneye gidişlerde
kelepçeli tedavi dayatılıyor. Bir yıldan fazladır diş doktoru kurumda yok. Tüm girişimlerimize rağmen bir
gelişme yok. Çoğu arkadaşımız ciddi ağız ve diş problemleri yaşıyor. Mahkeme süreçleri devam eden
arkadaşlara SEGBİS'e çıkma dayatılıyor. Bu konuda mahkemeler ve cezaevi ortak hareket ediyor ve her
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duruşma öncesi direkt zorla getirilme kararı çıkarılıyor. Hastaneye gidiş, gelişlerde kimi askeri personeller
provokatif tavır ve tutumlar içine giriyor, dedi.
13 Haziran 2016’da, İHD Adıyaman Şubesi, cezaevlerinde yaşanan hak gasplarına düzenlediği basın
toplantısında kente bulunan E Tipi Cezaevinin 525 kişilik kapasitesine rağmen 950 tutuklunun kaldığını
söyledi.
13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şaban İba'nın "1925 Kürt İsyanı ve Kemalist İktidar" ile
Fikret Başkaya'nın "Reel Atatürkçülük" kitaplarına, (kitapların bandrollü ve toplatması yasağı
bulunmamasına rağmen) "Türklüğü küçük düşürücü ve aşağılayıcı" ve "Bölücülüğü özendirme" iddiasıyla
el konulduğu belirtildi.
13 Haziran 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Tarsus Şube yöneticisi avukat Yılmaz Talay, cezaevinde
yaşanan baskıların sistematik bir şekilde uygulandığını ve bu uygulamaların artık katlanılamaz hale
geldiğini aktardı. Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle ailelerin yaptığı başvurular üzerine
kendilerine yapılan başvurular üzerine cezaevini ziyaret ettiklerini dile getiren Talay, mahpuslarla birebir
görüştüklerini belirtti. Talay, 4 kadın mahpusun 2012 yılına ait bir davalarına katılmak için koğuşlarından
çıkarıldığın, cezaevinde bulunan çok dar, ufak bir pencere tarafından havalandırması yapılan bir odada
keyfi şekilde saatlerce bekletildiğini söyledi. Kadın mahpuslara erkek gardiyan ve askerler tarafından ince
arama yapılmaya çalışıldığını söyleyen Talay, kadın mahpusların bu duruma tepki göstermesi sonrası
asker ve gardiyanlar tarafından hakaretlere ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirtti. Cezaevinde
bulunan hasta mahpuslarında tedavi edilmediği bilgisini paylaşan Talay, Tarsus Savcılığı’na sözlü ve
yazılı şekilde başvurmalarına rağmen başvurularının dikkate alınmadığını belirtti. Cezaevlerinde artan bu
baskıların mahpuslar tarafından protesto edildiğini dile getiren Talay, mahpusların 3 günlük açlık grevine
girdiğini ve 5 hafta boyunca da görüşe çıkmama kararı aldığını söyledi.
14 Haziran 2016’da, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpusların durumuna ilişkin
araştırma yapan İHD Adana Şubesi Eşbaşkanı Avukat İlhan Öngör, mahpusların durumuna ilişkin
kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. Son dönemlerde cezaevinde bulunan siyasi mahpuslara yönelik
baskı ve keyfi uygulamaların artığını söyleyen Öngör, mahpusların sosyal haklarının keyfi bir şekilde
verilmediğini aktardı. Öngör, "Mahpusların spor, kütüphane gibi sosyal hakları ellerinden alınmış durumda.
Yine haftalık 6 saatlik mahpusların kendi aralarındaki sohbet hakkı bir saat indirilmiş. Ayrıca açık görüşün
olduğu hafta ise bu sohbet keyfi olarak engelleniyor" şeklinde konuştu. Mahpusların kendi imkânları ile
aldığı televizyon, buzdolabı, semaver gibi eşyaların cezaevi idaresince keyfi bir şekilde depolara
konulduğunu aktaran Öngör, "Bu depolara kaldırılan bir kısım eşyaların adli mahpuslara verildiği iddia
ediliyor" dedi. Hasta mahpusların tedavilerinin yeterince yapılmadığını söyleyen Öngör, hasta mahpusların
bir an önce tedavilerinin doğru, düzgün yapılmasını istedi. Öngör, "Mahpusların aileleri ile görüşmeleri 30
dakika ile bir saat arasında değişiyor. Son zamanlarda ise bu aile görüşleri 10 dakika ila 15 dakika
arasında keyfi bir şekilde yaptırılıyor. Bu keyfiyetin sonlandırılmasını istiyoruz" değerlendirmesinde
bulundu. Mahpuslara belli başlı TV kanallarının izlettirildiğini ifade eden Öngör, mahpusların İMC TV'yi
izleme isteklerinin cezaevi idaresince defalarca kez ret edildiğini kaydetti. Öngör, "Cezaevinde İMC TV
izlemek yasak. Mahpuslar İMC TV'nin izlenmesinin yasaklanmasına karşı televizyonlarını kutulara
koyarak, koridora bırakmışlar. Talepleri kabul edene kadar televizyon izlemeyeceklermiş" dedi. Öngör,
cezaevi idaresine seslenerek, mahpuslara yönelik baskı ve keyfi uygulamalarına son vermeye çağırarak,
cezaevlerinde artan baskılara karşı kamuoyunu da duyarlı olmaya çağırdı.
14 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, 1999 yılında PKK’ye katıldı. O günden beri kendisinden bir daha haber
alamadık. 06 Nisan 2016 günü televizyonda çıkan haberlerde Muş’un Varto ilçesinde Teknedüzü /Baden
köyünde güvenlik güçleri ile çatışma yaşadığı ve 4 PKK’li gerillasını yaşamını yitirdiğini oğlum Mehmet
Hayme’nin ise sağ yakalandığını duyduk. Bu haber üzerine ben Muş’ a gittim ama oğlum ile
görüştürülmedim. 4 gün sonra aldığım habere göre oğlumu Ankara / Sincan Cezaevine göndermişler.
Gözaltında olduğu 4 gün içinde yaptıkları yoğun işkenceden dolayı 3 kez hastaneye kaldırmışlar. Bir hafta
sonra ben Ankara Sincan Cezaevine gittim. Oğlumu gördüm kendisine çok işkence yapıldığını söyledi.
Üzerindeki elbise de bir gömlek ve askeri bir pijamaydı. Kendisi gönderdiğim elbiseler çok geç verildi.
Hepsi verilmedi. Bana bunu sonraki görüşlerde dile getirdi. Ankara Sincan’a götürüldüğü günden bu güne
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tek kişilik hücrede tutulmakta ve aynı zamanda iki psikolojisi bozuk mahkûmu yanına koymuşlar. Gündüz
hücre kapısı açık tutulmaktadır. Oğlumun hayati tehlikesinin olduğunu ve bu sorumlu mahkûmların
oğlumun başına bir şey getireceklerinden endişeliyiz. Ayrıca oğlumu ihbar edene ödül vereceğini
duyurulmuştur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
18 Haziran 2016’da, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan mahpuslarla görüşen avukat Hasan Kul, 7
kişilik koğuşlarda 26 kişinin tutulduğunu, hasta mahpusların sevkinin yapılmadığını ve mahkemeye sevk
edilen mahpusların ise çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi. Hasan Kul, yayınlanan gizli belge ile
birlikte hak ihlallerinin artığını belirtirken, cezaevindeki her 7 tutsağa bir kova, bir leğen verildiğini, temizlik
maddelerinin sınırlandırıldığını ve sularının sık sık kesildiğini aktardı. Kul, mahpusların temizlik ihtiyaçlarını
karşılayamadıklarını ve kovaların yetersiz olmasından dolayı suların kesilmesi ile birlikte sorunlar
yaşandığını belirtti. Hasta mahpusların hastanelere sevk edilmediğini belirten Kul, mahkemelere yapılan
sevkler sırasında çıplak arama dayatmasının devam ettiğini belirtti. Mahpuslara gelen mektuplarda Kürtçe
ifadelere yer verildiği gerekçesi ile mektuplarının ya geç verildiğini ya da imha edildiğini belirten Kul,
cezaevi içinde mahkumların birbirlerine gönderdikleri mektupların dahi 3 ayı bulan sürelerde mahpuslara
ulaştığını kaydetti. Cezaevinde oluşan okuma grubunun ardından mektupların keyfi bir şekilde TEM
şubeye gönderildiğini belirten Kul, mahpusların hazırladıkları kitap taslakları nedeniyle de "Örgüt
propagandası" ve "Örgüt adına talimat gönderdikleri" suçlamaları ile karşı karşıya kaldığını belirtti.
Türkiye'de yaşanan savaş süreci ve otoriter yönetim ile birlikte hak ihlallerinin her geçen gün arttığına
vurgu yapan Kul, uygulamalar nedeniyle mahpusların sağlık sorunlarının baş gösterdiğini söyledi.
19 Haziran 2016’da, 2 ay önce 7 arkadaşıyla birlikte Siverek cezaevinden Ermenek Cezaevi'ne sürgün
edilen kardeşi Mübarek Erdoğan'ı ziyarete giden Murat Erdoğan, kardeşi ve diğer mahpus arkadaşlarına
cezaevi girişinde çıplak arama dayatıldığını, buna karşı çıkanların ise darp edilerek, hücreye atıldığını
anlattığını aktardı. Kardeşinin yine cezaevinde 30'dan fazla siyasi mahpusun bulunduğunu ve 3 kişilik
koğuşlarda 6 kişinin kaldığını belirttiğini paylaşan Erdoğan, cezaevi idaresinin ise keyfi cezalandırmalarla
mahpusların haftalık sohbet ve sosyal aktivite haklarını ellerinde aldığını dile getirdi. Erdoğan, kardeşinin
anlatımlarına göre mahpusların sürekli Cezaevi Müdürü'nün tacizine maruz kaldıklarını da kaydetti.
Cezaevi Müdürü'nün mahpuslara 'Siz burada haftada bir sohbet edeceksiniz de şehitler mi gelsin. Size
sohbet yok' dediğini söyleyen Erdoğan, bununla birlikte gardiyanların ise geceleri kapı ve duvarlara
coplarla vurarak mahpusları taciz ettiğini anlattı. Cezaevine yaşanan diğer sorunları da "Mahpuslar bu
gürültülerden uyuyamıyor. Geceleri soğuk olan cezaevinde bulunan kaloriferler de açılmıyor" sözleriyle
aktaran ağabey Erdoğan, kardeşi ve diğer mahpuslara yönelik bu keyfi uygulamalar ve işkencenin bir an
önce sonlandırılmasını istedi.
20 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M.Emin Sipek, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Ömer Sipek, 2,5 ay önce aile dostumuzun evinde kaldığı sırada eve yapılan operasyon
ile gözaltına alınmış olup, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderilmiştir. Ev sahibini örgüt
propagandası yapmak suçlamasıyla suçlamamışlardır. Oğlum hakkında halen iddianame hazırlanmış
değildir. Ama şuanda bulunduğu cezaevinde havalandırmaya sadece belli sürelerle çıkabildiklerini,
görüşme sürelerinin çok kısa tutulduğunu ve cezaevinde çok iyi koşullarda tutulmadığını bizlere anlattı. Bu
nedenle bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Haziran 2016’da, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA muhabiri Nuri Akman,
mahpusların tedavi edilmediğini, çıplak aramaya maruz kaldıklarını, keyfi disiplin cezalarına
çarptırıldıklarını, temizlik malzemesi verilmediğini ve mektuplarına el konulduğunu aktardı. Gözaltında
başlayan işkencenin cezaevi girişinde çıplak arama ile devam ettiğini aktaran Akman, çıplak aramayı
kabul etmeyen mahpusların sözlü hakarete ve fiziki saldırılara maruz kaldığı bilgilerini paylaştı. Son
dönemde tutuklanan ya da sürgün gelen mahpusların adlilerin kaldığı koğuşlarda toplu olarak tutulduğuna
dikkat çeken Akman, mahpusların taleplerine rağmen kendilerinin siyasi koğuşlara gönderilmediği
yönündeki bilgileri paylaştı. Cezaevinde ağırlaşan sağlık problemlerine dikkat çeken Akman, hastaneye
kaldırılan mahpuslara kelepçeli tedavi dayatıldığı için tedavi olmadan geri döndüklerini vurguladı. Ağır
hastaların tedavilerinin aksatıldığını belirten Akman, "Ağır olan hasta mahpuslardan Gökhan İmer, Candaş
Bozkurt, İsmail Atey ve verem hastalığı olan Eyüp Bilici ile Mazlum Balta son 3 aydır sağlık kontrolüne
götürülmüyor. Hasta mahpusların tedavileri aksatıldığı için durumları endişe verici bir hal aldı" bilgisi verdi.
Adli tutukluların, siyasi mahpusların bulunduğu koğuşlara her akşam tekbirler eşliğinde pil, bardak gibi
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malzemelerle saldırıda bulunduğunu söyleyen Akman, bu durumu yönetime defalarca bildirilmesine
rağmen herhangi bir önlemin alınmadığını aktardı. Akman, cezaevindeki 65 siyasi mahpustan 45'ine keyfi
disiplin cezalarına çarptırıldığını da aktardı. Gardiyanların haftada 2-3 defa arama bahanesi ile koğuşlara
girdiğini belirten Akman, kitaplarına ve mektuplarına el konulduğunu söyledi. Koğuşlara temizlik
malzemesi verilmediğini ifade eden Akman, "Kantinden alınan temizlik malzemelerine, leğen ve paspas
gibi malzemelere el konuluyor. Kantinden sipariş ettiğimiz eşyalar teslim edilmiyor. Malzemeler verilmediği
için hijyenik bir ortam sağlanamıyor" dedi.
25 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahkum Ailesi, şu beyanlarda
bulundu: “Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi tarafından mahkumların yattığı koğuşlara kamera
bırakılmış ve mahkumları kişisel ve özel alanlarına bırakılan kameralarını kırmışlar. Cezaevi yönetimi bu
konuyla ilgili mahkûmlara baskı ve şiddet uygulamaya başlamış. Mahkûmlar her an baskı olacak şekilde
yönetim tarafından tehdit altında olduklarını ailelerine dile getirerek bununla ilgili endişe duyduklarını
derhal işlem yapılmasını istemişlerdir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanız talebinde
bulunulmuştur.”
29 Haziran 2016’da, Mersin Silifke ilçesinde, M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan adli hükümlü Müslüm
Çiftçi (32) Kürt olduğu ve Özgür Gündem gazetesini okuduğu için mahkum ve cezaevi yönetimin ırkçı
baskılarına maruz kaldığı bildirildi. Ağabeyinin telefonla kendilerini arayarak baskıları anlattığını söyleyen
Ahmet Çiftçi, "Kardeşim hücreden yeni çıktığını, Kürt olduğu ve Gündem gazetesini okuduğu için
cezaevinde baskı altında olduğunu söylemiş" dedi.
2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Yusuf Çaylan, şu beyanlarda bulundu:
“Şanlıurfa E tipi B-2 koğuşundayım. Kapasitesi 10 kişi olduğu halde 16 kişi bulunmaktayız. 6’sı yerde
yatıyor. Koğuşta tek banyo vardır. Duruşma günleri getirilip-götürülme esnasında, tutulduğumuz
nezarethanede kirli ortamlarda gün boyu kasıtlı bekletiliyoruz. Şubenizden gelip cezaevinde denetimlerde
bulunmasını talep ediyoruz.”

8 Temmuz 2016’da, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün (CTE) rakamlarına göre,
Türkiye'de Şubat 2016 itibariyle 290 kapalı cezaevi, 60 müstakil cezaevi, 2 çocuk ıslahevi, 5 kadın kapalı
cezaevi, 3 çocuk kapalı cezaevi bulunuyor. Yeni inşa edilen 105 cezaevi ile 34 ek bina ise 2006 ile 2016
yılları arasında, yani son 10 yılda AKP hükümeti döneminde yapıldı. Bu yeni cezaevleri ile Türkiye'deki
toplam ceza ve infaz kurumu sayısı 362'e yükseldi. 362 bin ceza ve infaz kurumunun kapasitesi toplamda
180 bin 256 olarak hesaplanmasın rağmen, 31 Mart 2016 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve
hükümlü sayısı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi verilerine 187 bin 647
olarak yansıdı.
13 Temmuz 2016’da, İzmir'de Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyeleri, İstanbul'da Ümraniye Katliamı'nın
21. yılında gerçekleştirilen katıldığı anma yürüyüşünde gözaltına alınıp tutuklanan Taylan Turunç'un
cezaevindeki durumuna dikkat çekti. İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube binasında, asılan "Tecrite
son Taylan Turunç'a özgürlük" pankartı önünde basın toplantısı düzenleyen YDG üyeleri, Taylan Turunç'a
tutulduğu İstanbul-Maltepe L Tipi Cezaevi'nde 1 aydır tecritte tutulduğunu ifade etti.
15 Temmuz 2016’da, İzmir Kırıklar 1 No’lu Kapalı Cezaevi’nde 114 mahpusa “keyfi uygulamalara son”,
“baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attıkları gerekçesiyle disiplin cezası verildi. 114 mahpustan 65’ine 5
gün hücre, 49’una ise 1 ay görüş cezası verildiği öğrenildi.
19 Temmuz 2016’da, Metris R Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Cengiz Sinan Halis Çelik isimli
hasta mahpus sabah saatlerinde havalandırmaya çıktığı esnada adli mahpusların saldırısına uğrayarak,
bacağından kesici alet ile yaralandı. Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, iki buçuk saat süren
ameliyat ardından normal odaya alındı. Ağır hasta mahpuslar içerisinde bulunan Çelik'in bir hafta önce de
ağır bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.
19 Temmuz 2016’da, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kızının ziyaretine giden Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) Başkanı Fahrettin Keskin, tutukluların hak ihlallerini protesto
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etmek için oturma eylemi başlattığını bu sırada mahpusların, gözleri önünde gardiyanlar tarafından
sandalyelerle darp edildiğini aktardı. Keskin,"Mahpuslarımızı gözümün önünde linç edeceklerdi
cumhuriyet savcısı 'Siz çıkın çocuklara cebir ve şiddet olmayacak' dedi ben de 'Madem şiddet olmayacak
bizim gözümüzün önünden götürün' dedim kabul etmediler. 19 Aralık katliamını yaşamış insanlar olarak
çocuklarımızın akıbetinden endişe ediyoruz" dedi. Mahpus yakını Elif Akdemir ise, mahpusların
cezaevinde artan hak ihlali uygulamaları protesto etmek için direnişe geçtiğini cezaevi yönetiminin ise
mahpusların kitap, dergi hakkı ve birbiriyle görüşme hakkını engellediğini aktardı. Akdemir, "Görüşümüz
bitti. Çıkmadık. Bizi çıkarmak istediler. Biz de çıkmadık. Yakınlarımızı da gözümüzün önünde yerde
sürüklediler. Bizi zorla çıkardılar. Bazılarımız içeride kaldı mahpusların sürüklenişini kafalarına sandalye
vuruluşunu her şeyi gördük.
22 Temmuz 2016’da, Darbe girişim sonrası süren operasyonlarda binlerce tutuklanmanın yaşanması
cezaevlerindeki yer sorununu yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı
Cezaevi'nde bulunan mahpuslarla görüşen Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
(TAYD-DER) Eşbaşkan'ı Avukat Seda Tanrıkulu, darbecilerin tutuklanmalarının siyasi mahpusların
şartlarının değiştiğini söyledi. Son tutuklamalarla yer sıkıntısının gün yüzüne çıktığını belirten Tanrıkulu,
"Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi mahpuslar 3 kişilik odalarda şuan 5 kişi kalıyor. Şuan
cezaevinde yer kalmadığından dolayı bir sürgün durumu söz konusu olabilir" dedi.
28 Temmuz 2016’daTokat T Tipi Cezaevi'nde hak ihlallerine maruz kalan siyasi tutuklu ve hükümlüler
İHD'ye yaptıkları başvuruda, Enes Taşkın'ın tutuklanma sırasında göz lensinin kırıldığı ve tedavi
yapılmaması nedeniyle bir gözünü kaybettiğini bildirdi. Mahpuslar, cezaevi kapasitesinin 600 kişi olmasına
rağmen bin 200 kişinin kaldığına dikkat çekti.
16 Temmuz 2016’da Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi idaresi 40'a yakın siyasi mahpusun bulunduğu
koğuşa geçen hafta kamera takmak istedi. Koğuşun tümünü görebilen bir alana konulmak istenilen
kamera mahpuslar tarafından iki kez kırılması üzerine cezaevi idaresi mahpuslara disiplin soruşturması
açtı. Mahpuslara disiplin soruşturması açılmasına tepki gösteren mahpuslardan Esmer Ece'nin avukatı
Mehmet Nuri Toprak, bu durumun bir hak ihlali olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
17 Temmuz 2016’da, Darbe girişimi sonrası Adalet Bakanlığı'nın cezaevindeki mahpuslarla avukatların
görüşünü yasakladığı ortaya çıktı. Olay, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri
Federasyonu (TUHAD-FED) üyesi avukatların Bursa Cezaevi'ndeki siyasi mahpusları ziyaret etmek
istemesi üzerine anlaşıldı. Cezaevi yönetimi, avukatlara "Adalet Bakanlığı'ndan ikinci bir emre kadar
avukatların görüşü yasaklanmıştır" yanıtı verildi. Avukatların cezaevi yönetiminden bu yasağın yer aldığı
yazıyı görmek istemesi üzerine cezaevi yönetimi Adalet Bakanlığı'nı aradı. Görüşmenin ardından
avukatlara bu kez de "Adli mahpuslar üzerindeki bu yasak kaldırıldı. Ancak siyasi mahpuslara yönelik bu
yasak devam edecek. Ayrıca siyasi mahpuslar tahliye olsa bile tahliye edilmelerine izin verilmeyecek. Bu
yasak özellikle cemaat dosyalarından tutuklu olan kişiler için geçerli" yanıtı verildi. Özgürlükçü Hukukçular
Derneği (ÖHD) ve Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) üyesi avukatların birçok cezaevindeki
müvekkilleri ile görüşemediği ve bu duruma dair yazılı başvuru yapacakları öğrenildi. Ayrıca mahpusların
aileleri ile telefonla görüşmesinin de yasaklandığı belirtildi.
19 Temmuz 2016’da, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki mahpuslar cezaevinde yaşanan hak ihlallerini
raporlaştırarak, duyarlı kurum ve kuruluşlara ulaştırdı. Raporda, siyasi mahpusların tehdit altında oldukları,
2 bin tutsağa tek doktorun baktığı belirtildi.
Cezaevlerinde siyasi mahpuslara dönük hak ihlalleri artıyor. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan
siyasi mahpuslar cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin rapor tuttu. Cezaevindeki 18 mahpus
tarafından İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT), Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları
Derneği (İHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türk Tabipler Birliği (TTB), Antalya Barosu ve
TUHAD-FED’e sunulmak üzere hazırlanan raporda cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin çarpıcı
detaylar yer aldı.
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Hazırlanan raporda cezaevlerinde, “Mevzuatı bir kenarı bırakın” söylemleri ile birlikte hak ihlallerinin
arttığına dikkat çekilirken, ihlallere Adalet Bakanlığı’nın “Güvenlik tedbirlerinin artırılması ve firarların
önlenmesi” başlıklı genelgesinin dayanak yapıldığına dikkat çekildi. Raporda, cezaevlerinde kapasitenin
üzerinde mahpusun tutulduğu, mahpuslara çıplak arama dayatıldığı, mahpusların keyfi bir şekilde sürgün
edildiği belirtildi. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine getirilen mahpusların “Siyasi kaldığı koğuşlara gitmeyin,
onlar terörist, onların yanına giderseniz ceza alırsınız” şeklinde tehdit edildiğine vurgu yapıldı.
Yine raporda mahpusların avukatları ile görüşmelerinde de cezaevi personeli tarafından “Niye teröristlerin
davasına giriyorsunuz” baskısı ve tehdidi ile karşı karşıya kaldıkları vurgulandı.
Mahpusların sağlık haklarının da ihlal edildiğine dikkat çekilen raporda, hasta mahpusların kelepçelerinin
açılmadan tedaviye zorlandıklarına yerv erildi. Cezaevinde suların sık sık kesildiğine ve temizlik
maddelerinin kısıtlı verildiğine dikkat çekilen raporda, adli mahpuslarla birlikte 2 bin mahpusun sağlık
sorunları ile bir pratisyen hekimin ve bir diş hekiminin ilgilendiği, hasta mahpusların hastane sevklerinin
geciktirildiği ifade edildi.
Sağlık sorunlarının artığına dikkat çekilen raporda, kalp ameliyatı geçiren ve cezaevinde kalmasının riskli
olduğuna yer verilen hasta mahpus Ömer Açar’ın düzenli kontrollerinin yapılmadığı, Hüseyin Çığ’ın 6 ay
öncesinden gün almış olmasına rağmen ‘güvenlik’ gerekçesi ile ameliyata götürülmediği belirtildi. Adli Tıp
Kurumu’nun (ATK) cezaevinde kalamaz raporu verdiği hasta mahpus Engin Aktaş’ın hücreye atıldığı, yine
ameliyat geçiren Rızgar Turhan’ın göğsüne narkoz etkisi altında iken Türk Bayrağı çizildiği hatırlatılan
raporda mahpusların ölüme terk edilmesi durumunun söz konusu olduğu vurgulandı.
Kendilerine gönderilen dergi, gazete ve kitapların iki ayı aşan sürelerde ellerine ulaştırıldığını ya da yasaklı
olduğu iddiası ile hiç verilmediğinin belirtildiği raporda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına dikkat
çekilerek, “AYM Sayın Öcalan’ın kitapları için verilen toplatma kararlarını düşünce ve ifade özgürlüğüne
aykırı bularak kaldırmıştır. Buna rağmen arkadaşlarımıza gönderilen Sayın Öcalan’ın kitapları
verilmemiştir. Konuyla ilgili yapılan itirazlar reddedilmiştir. AYM’nin kararları için ‘bağlayıcı değil, emsal ve
içtihat oluşturmaz’ denilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Yine mahpusların mektup ve yazılarına da el konulduğu
ya da kendilerine ulaştırılmadığının belirtildi. Raporda, Kürtçe’ye dönük tahammülsüzlük de Kürtçe mektup
ve yazıların postaya verilmemesi ile görüldüğü belirtildi. Yine mahpusların Kürtçe savunma yapmasının da
engellendiğinin aktarıldığı raporda, disiplin soruşturmalarında savunma alınmaksızın hücre cezalarının
verildiğine yer verildi.
Müebbet habis cezaya çaptırılan Adnan Çaçan ve Mehmet Salim iki yıldır cezaevinde olduğunu ve onları
tek hücreye konularak kimseyle görüştürülmedikleri bilgilerine yer verildi. Raporda “Cezaevlerinde
baskıları yoğunlaştırarak hazırlanan provokatif zemin hususunda duyarlılık gösterip provokasyonların
önüne geçilmesi, önemini insan haklarından yana vicdan sahibi ve demokratik tüm birey grup ve
kurumların dikkatine sunuyoruz” denildi.
20 Temmuz 2016’da Sincan cezaevinde buluna Miktat Algül’ün basına yolladığı mektupta ekmeklerinin
bile kısıtlandığını yazdı: “FETÖ ve AKP ittifakı döneminde yasadışı yollarla cezaevine konan mahpus
gazeteciyim. (…) Bu son FETÖ darbe girişiminden sonra cezaevinde hak gaspları arttı. 3 kişilik hücrede 6
kişi kalıyoruz. Görüş zamanını 30 dakikaya indirdiler. Askeri usül ve yöntemle sayım ve uygulamaya
çalışıyorlar. Dün (19 Temmuz) adam başı 2 olan ekmek hakkımızı bire indirdiler. “
21 Temmuz 2016’da, Darbe girişimi ardından Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen binlerce
kişinin gözaltına alınması ve bunların birçoğunun tutuklanmasıyla cezaevlerinin kapasitesi aştığı öğrenildi.
4 yıldır birçok cezaevi değiştiren ve şu anda İzmir Kırıklar F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Kürt siyasi
mahpus Rıza Tuğrul, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, koğuşlarında tutulan siyasi mahpusların 2
katına çıktığını bildirdi. Anne Taybet Tuğrul, olumsuz koşullara ilişkin İHD Sêrt (Siirt) Şubesi'ne başvuruda
bulundu. Anne Tuğrul, oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde, 2 kişilik koğuşta 5 mahpusun kaldığını
söyleyerek mahpusların durumlarının iyi olmadığını kaydetti.
21 Temmuz 2016’da, Askeri darbe girişimi soruşturması kapsamında çeşitli adliyelerden tutuklanan bin
710 kişi Silivri Cezaevi'ne konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri darbe girişimi soruşturması
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kapsamında şimdiye kadar bin 710 kişi tutuklanarak, Silivri Cezaevi'ne konulduğunu açıkladı. Başsavcılık
tarafından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi'ne konulanların 187'si hakim ve savcı, bin 573 ise asker
olduğu belirtildi.
22 Temmuz 2016’da, Darbe girişim sonrası süren operasyonlarda binlerce tutuklanmanın yaşanması
cezaevlerindeki yer sorununu yeniden gündeme getirdi. Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan
mahpuslarla görüşen Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYD-DER) Eşbaşkan'ı
Avukat Seda Tanrıkulu, darbecilerin tutuklanmalarının siyasi mahpusların şartlarının değiştiğini söyledi.
Son tutuklamalarla yer sıkıntısının gün yüzüne çıktığını belirten Tanrıkulu, "Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı
Cezaevi'nde siyasi mahpuslar 3 kişilik odalarda şuan 5 kişi kalıyor. Şuan cezaevinde yer kalmadığından
dolayı bir sürgün durumu söz konusu olabilir" dedi.
SİNCAN F TİPİ CEZAEVİ İHD ANKARA SUBE BİLGİ NOTU
22 Temmuz 2016’da, Sincan cezaevinde gardiyanların acil hazırlanın yanınıza acil eşyalarınızı bir poşete
koyun demesi ile tutuklu ve hükümlüleri uyardığı, kendilerini gece yola çıkaracakları söylendiği belirtilmiş,
tutuklular o gece sabaha kadar beklemiştir. 23.07.2016 sabah saat 9.00 da yanlarına hazırladıkları acil
ihtiyaçları almalarına izin verilmeden 6 tutuklu Tekirdağ ceza evine yola çıkarılmıştır. Yolda araç önü
darbecileri götürüyorlar diyerek halk tarafından taşlanmış önleri kesilmiştir. Gece saat 12.00 de cezaevine
getirilen tutuklulardan Özgür Karagöl ve Ercan Akpınar çıplak arama yapılmak istenmiş. Ercan Karataş’a
soyunması söyleyen gardiyana kendin çıkart elbiselerimi demesi üzerine darp edilmiş, gardiyanlarca
tekmelenmiştir. Ercan Karataş hücreye konularak 20.07.2016 Çarşamba gününe kadar ailesi haber
alamamıştır. Erol Zavar yine bu ring aracı içerisinde hasta olmasına rağmen bayılmış, cezaevinde revire
götürülmemiş tek başına hücrede kalmıştır. Koltuk değneği ile yürüyen bir tutuklunun koltuk değneği ring
aracına alınmamış sevk sırasında Tekirdağ cezaevinde çıplak aramaya maruz kalmıştır. Bu yaşananlar
sonucunda cezaevi iradesi ile görüşme talebinde bulunan tutuklular yaşanan darp ve sorunlar için ÇHD
avukatı Sevcan Balcı bunu dava edeceğini söylemesi üzerine cezaevi 2. Müdürü avukata olağan üstü bir
hal söz konusu olduğu, gardiyanların fevri davrandığı, tutuklu ve hükümlülere psikolog gönderdiklerini
belirtmiştir. 03.08.2016 açık görüşe giden ailelerin aktardığı üzere; Sincan cezaevinde tutuklu ve
hükümlüler sevk sonrası Tekirdağ ceza evine hala eşyalarının getirilmediği, 6 kişi kaldıkları, günde sadece
1 saat su verdikleri böylece tutukluların su sıkıntısı yaşadıkları, yemek miktarının yetmeği için az verildiğini
belirtiler. Gardiyanlar açık görüş de ailelerin getirmiş olduğu elbiseleri bunlar yıkanmış kokuyor diyerek
almadıkları, tutuklu ve hükümlüleri tahrik etmek için ‘türkün gücünü göreceksiniz’ gibi sözler kullandıklarını,
cezaevinde yatak masa sandalye ve benzeri temel ihtiyaçların yok olduğu, Özgür Karagöl’ün ise görüşe
15 dakika geç çıkarıldığını ailesi belirtmiştir.Ercan Akpınar sürgün edilmeden önce ailesini arama hakkını
kullanmak istediği halde ailesini aramasına izin verilmeden Sincan cezaevinden sevk edildiği ailesince
ancak bir hafta sonra kendisine ulaşılabildiği belirtilmiştir.
Serdal Polat, Onur kara, Ercan Akpınar, Erol Zavar, Baran Onur Doğan, Haydar Demir, ismi belirlenmiş
sevk sonrası darp edilen tutuklu ve hükümlüler arasındadır. Haydar Demir; Bafra cezaevine sevk
edilmiştir.
SİNCAN KADIN F TİPİ CEZAEVİNE GÖRÜŞE GİDEN KİŞİNİN AKTARIMLARI:
Sincan kadın F tipi cezaevinde yaşananlara dair; Resmiye Vatansever ve Deniz Tepeli hükümlülerinin
Silivri kadın hapishanesine sevk edildikleri, PKK örgütü hükümlüsünün dışında tüm kadın tutuklu ve
hükümlülerinin sevk edildiği belirtildi. Adli olarak tutuklu bulunan cezaevinde adli olanların yarısının sevk
edildiğini belirtti. Görüşmelerin 15 günde birer kez olmak üzere kapalı görüş uygulamasının tutuklara
yapıldığı, avukat görüşünde tutuklu yargılananların kamere ve ses kaydı alındığı yanlarında avukat
görüşünde gardiyan bulunması ve öncesinde belitmiş olduğumuz uygulamaların sürdüğünü belirtti. Kadın
askerlerin cezaevi içerisinde tutuklu ve hükümlülerin kollarından girerek onlara eşlik etikleri, daha
öncesinde kadın gardiyanın yapmış olduğunu görüşe giden aile bildirmiştir. Tüm sevk edilen tutukluların
Sincan F-1, F-2, Kadın F olmak üzere eşyalarının sevk edilen cezaevlerine gönderilmemesinden kaynaklı
tutuklu ve hükümleri aileleri bu durumdan şikâyetçidir.
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Ayrıca, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hazırladığı ağır hasta mahpus listesinde olan Hayati Kaytan,
sincan cezaevinden Bolu F Tipi Cenazevi'ne sürgün edildiği esnada, çıplak aramayı kabul etmediği için
gardiyanlar tarafından şiddete maruz kaldığı ve Kaytan'ın, başından yaralandı aktarıldı.
27 Temmuz 2016’da, AKP Hükümeti'ne yönelik darbe girişim sonrası girişilen operasyonlar sonucu
bugüne kadar 2 bini aşkın kişi tutuklanıp, cezaevlerine konuldu. Yapılan bu tutuklamalarla birlikte bugüne
kadar zaten mevcut kapasitesinin üstünde insan barındırılan cezaevleri iyice doldu taştı. Bu
cezaevlerinden biri olan İzmir-Kırıklar 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nin 3 kişilik olarak dizayn edilen
koğuşlarında 6 kişi barındırılmaya başlandı. Bunun yanı sıra Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla cezaevlerine
getirilen kısıtlamalar, yine yaşanan hak ihlallerinin de artmasına neden oldu. Cezaevi'nde kalan ağabeyi
Yılmaz Suncak'ın görüşüne giden Gülizar Suncak, cezaevinde yaşanan hak ihlallerini DİHA ya anlattı.
Ağabeyinin anlatımlarına göre, cezaevinde kalan siyasi mahpusların üzerinde baskıların darbe girişimi
sonrasında daha da artığını belirten Suncak, bu zaman kadar ayda bir yapılan genel aramaların ayda 3
defaya çıkarıldığını, gardiyanların ise keyfi olarak istediklerinde odalara baskın yapıp yine arama
yapabildiğini kaydetti. Darbe girişimi bahane edilerek odaların aranmasında mahpusların tahrik edildiklerini
de paylaşan Suncak, keyfi uygulamalara tepki veren mahpusların ise gardiyanlar tarafından fiziki şiddete
maruz kaldıklarını aktardı. Cezaevinde, daha önce gizli genelgelerle siyasi mahpusların bireysel
eşyalarına el konulduğunu hatırlatan Suncak, "Darbe gecesinden sonra mahpusların odalarında bulunan
perde ve yataklarına da el konuldu. 3 kişilik odalara 6 siyasi mahpus konulduğundan dolayı mahpuslar yer
sıkıntısı çekerken aynı zamanda ise yataklara el konulduğundan dolayı betonda yatıyor" diye konuştu.
Suncak, darbecilerin tutuklanmasıyla birlikte de cezaevlerindeki yer sıkıntısının iyice arttığını belirtti.
Darbecilerin tutuklanmasıyla birlikte siyasi mahpusların birçoğunun sürgün edildiğini, birçoğunun da yine
sürgün tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Suncak, sürgünlerin sadece mahpusları mağdur
etmediğini, aileler olarak kendilerini de mağdur ettiğini vurguladı.Suncak, hem askeri hem de sivil
darbesinin kurbanlarının her halükarda siyasi mahpuslar ve ailelerinin olduğunu dile getirdi. Cezaevinde
bulunan ağır hasta mahpusların durumlarının daha kötüye gittiğini de aktaran Suncak, tedavi taleplerinin
reddedildiğini kaydetti. "Hasta mahpuslar şuan cezaevinde ölümle burun buruna" diyen Suncak, yine
"arama" adı altında mahpus yakınları olarak kendilerine yönelik tacizin de sürdüğü kaydetti.
28 Temmuz 2016’da, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi mahpuslara ait Aram Yayınları'ndan çıkan 4
kitap "yasak" olduğu gerekçesiyle el konuldu.
29 Temmuz 2016’da, Darbe girişimin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan kararnamelerin
uygulamaya konulması aşamasında sorun yaşatılan cezaevlerin biri de Tarsus Cezaevi oldu. Tarsus C
Tipi Kapalı Cezaevi'ne giderek müvekkilleri ile görüşmek isteyen avukatlar, "Tutukluların avukatlarıyla
yapacakları görüşmelerin; teknik cihazla, sesli veya görüntülü olarak kaydedileceği, görüşme esnasında
personel bulundurulacağı" kararnamesi hatırlatarak bekletildi. Sistemin kurulacağı gerekçe ise 6 saat
bekletilen avukatlardan Onur Kale, tekrar cezaevi idaresi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cezaevinin böyle
bir hakkı olmadığını idareye bildirdiğini belirten Kale, daha sonra müvekkilleri ile görüşme
gerçekleştirdiğini söyledi.
30 Temmuz 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan Mihzeydin Çiçek ,İzmir Kırıklar 2 nolu F Tipi
cezaevinde bulunan oğlu Uğur Çiçek yaklaşık 6 aydır ciddi hak ihlali yaşadığını, günlük gazetelerin
verilmediğini, Abdullah Öcalana gönderdiği mektuplara el konulduğunu, kitap verilmediğini, özellikle Yahya
adlı bir gardiyan oğluma ve diğer mahpuslara kötü davrandığını belirterek, durumun takipçisi olmamızı
talep etmiştir. (İHD İstanbul)
30 Temmuz 2016’da, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutulan siyasi mahpuslar, cezaevlerinde artan baskı, hak
ihlalleri, keyfi uygulama ile PKK Lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride dair DİHA'ya mektup gönderdi.
Mektupta, işkence merkezi haline getirilen cezaevlerinde bu uygulamaların sistematik ve organizeli bir
şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Hak ihlallerinin en fazla yaşandığı yerlerin başında cezaevleri
gelmektedir" denildi. PKK Lideri Öcalan üzerindeki tecride de dikkat çekilen mektupta, Türkiye'de yaşanan
bunca ölüm ve yıkımın tecritle doğrudan bağı olduğu ifade edildi. Cezaevlerinde yaşanan baskı ve hak
ihlalleri mektupta şöyle sıralandı:
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-PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen tecritle bağlantılı olarak birçoğumuzun evleri yıkıldı.
Yakınlarımızı kaybettik. Büyük yıkıma şahit olduk. Bizlerde cezaevindeyiz.
-Neredeyse her hafta sürgünler olmakta, sürgünlerin uzak şehirlere yapılması hem ailemizi hem de bizi
mağdur etmektedir. Hukuki yardım alamıyoruz. Ailelerimizin maddi durumu avukatların yol gidiş-gelişlerini
karşılayacak düzeyde değil.
-Yeni tutuklananlar girişte gardiyanlar tarafından işkence ediliyor. 'vücutta yara var mı' bahanesiyle çıplak
arama yapılıyor. Oysa darp izi kontrolünü bir sağlıkçı yapmalı.
-Yazdığımız birçok dilekçenin çıkış numarası verilmiyor. Dilekçelerimiz keyfi ve hukuksuz olarak işleme
alınıyor.
-Kantin eşyaları fahiş fiyatla satılıyor. Tarihi geçmiş ve kalitesiyle oynanmış ürünlerin satışı sağlımızı tehdit
ediyor. Aylardır bize gazete verilmiyor.
-Sürekli aramalar yapılıyor. Sudan sebeplerle toplu hücre cezaları veriliyor. 3 aydır ailelerimizle
görüşemiyoruz, telefonlar bozuk deniliyor.
-Hasta arkadaşlarımızın tedavileri yapılmıyor. Hasta birçok arkadaşımız resmen ölüme terk edilmiş
durumda. Birçok personel faşizan yaklaşıyor. Provokasyonlara davetiye çıkarıyorlar.
Mektupta insan hakları kurumlarına duyarlılık çağrısında bulunan mahpuslar şunlar: Mehmet Dal, A. Kadir
Encu, Sani Abay, Ahmet Ayan, Agit Aksın, Mustafa Üstek, Ömer Daniş, Furkan Uğur, Veysi İnal, Osman
Uluman, M.Zeki Altay, Hasan Kurami, Hamza Adıgüzel, İsmail Çakan, Mesut Ayık, Halil Üstek, Veysi
Başaran, Enes Aydoğan, Mehmet Kanıt, Ahmet Demir, Mehmet Ayhan, Abdurrahman İzer, Mehmet
Kantik, Mehmet Ulus, Ömer Taşar, Agit Demir, Davut Tanrıkulu, M.Sedik Tekas Selman Gören, Hüseyin
Ekmen, Özgür Şavluk, Hüsnü Uğur, İzbat Zeyrek, Faysal Ayna, Mehmet Üren, Mahsum Pumay, Davut
Öngün, Agit Öngün, Hadi Yalçın, H. İbrahim Kolcuoğlu, Mehmet Çağdavul, Yunus Oluğ, Şevki Kabul Çetin
Kabul ve Nurettin Bölüş.
30 Temmuz 2016’da, Darbe girişimi ardından yoğun gözaltılar ve tutuklama dönemine girildi. Özellikle
Ankara’da günde yaklaşık 250-300 civarında tutuklama gerçekleşirken bu tutuklular özellikle Sincan 1
Nolu’lu F Tipi Kapalı Cezaevi ve 2 No’lu F Tipi Cezaevi ve Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülüyor. Son
dönemde yapılan tutuklamalar sonucunda Sincan Cezaevi’nin genelinde ciddi sıkıntılar baş göstermeye
başladı. F1 ve F2 Tipinde bulunan 150 siyasi mahpus Bolu'ya sevk edilirken, mahpusların aileleriyle
görüşü ve tüm iletişim kanalları kapatılmış durumda. Avukatlar normalde sınırsız görüşme hakkına sahip
iken şuan hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 10.00-15.00 saatleri arasında 30 dakika
müvekkilleri ile görüşme yapacak. Özgür Hukukçular Derneği Avukatlarından Gulan Çağın Kaleli, siyasi
mahpusların askeri içtimaya zorlandıklarına işaret ederek, tedavi olması gereken tutukluların tedavilerinin
durdurulduğunu ve hastanelere sevklerin durdurulduğunu ifade etti. 15 Temmuz gününden itibaren birkaç
gün boyunca müvekkillerinin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alamadıklarını belirten Kaleli, diğer yandan aileler
ile telefon görüşmelerinin yasaklandığını hatırlattı. Cezaevi idaresinin ilk görüş yasaklarına ilişkin
avukatlara hiçbir yazılı gerekçe göstermediğini, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnamelerin gerekçe yapılarak bu tür uygulamalara gidildiğinin altını çizdi. Kaleli, “Uygulamaya ilişkin
cezaevinde de ciddi kafa karışıklıkları var. Avukat görüş yasağının, aile ile görüş yasağının yahut telefon
görüşlerinin yasaklanmasını son dönem tutuklamalarına ilişkin bir düzenleme olduğunu ifade ediyor
cezaevi idaresi. Oysa aynı kampus alanında dahi farklı uygulamalarla karşılaşmamıza neden oluyor” dedi.
Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde avukat görüşü yapıldığını aynı gün içerisinde birkaç saat sonra 1 No’lu
F Tipi Cezaevine gittiklerinde engellenme ile karşılaştıkları bilgisini paylaşan Kaleli, “Cezaevine gitmeden
önce bilgi almak amacıyla cezaevini aradığımızda avukat görüşü yapılmıyor bilgisine karşılık, haksız ve
herhangi bir hukuki dayanağı olmayan bu uygulamalara karşı tutanak tutmak üzere cezaevine giden
arkadaşlarımız avukat görüşünün yapıldığını tespit ediyor. Kısaca şu an için cezaevlerinde el yordamıyla
yürütülmeye çalışılan bir sistem uygulanıyor" diye konuştu. Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki
hükümlülerin tamamının Tekirdağ, Amasra, Bafra Cezaevlerine sevk edildiğini belirten Kaleli, “Uygulama
yalnızca hükümlüler için uygulanmıyor. Cezaevi savcısı ile yaptığımız görüşmede, Adalet Bakanlığı
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talimatı gereği şu anda hükümlüler ve hükmen tutukluların sevkinin söz konusu olduğunu ancak ilerleyen
süreçte sevklerin daha da fazlalaşacağını bilgisini verdiler" dedi. Kaleli, Sincan 1 No’lu F Tipi Cezaevi ve
Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklular ile yapılan görüşmeler sonucunda son tutuklamalardan
dolayı cezaevinde yığılmanın olduğu ve bu sebeple koğuşlarda 5’erli veya 6’şarlı olarak düzenlemeler
yapıldığını ve bunun artabileceğini belirtti. Aynı zamanda tutukluların spor, sosyal aktivite, atölye gibi
etkinliklerinin tamamen iptal edildiğini belirtti. Kaleli, “Mektup, kitap, dergiler tutuklulara teslim edilmediği
gibi tutukluların kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere cezaevi emanet eşyaya bırakılan eşyalar ‘yoğunluk’
gerekçesiyle çoğu zaman alınmıyor” dedi. Gardiyanların koğuşlara girip siyasi mahpuslara askeri içtima
dayatmasında bulunduğunu ifade eden Kaleli, “Tutukluların duvar dibine yüzleri dönük bir şekilde
geçmeye zorlanıyorlar. Bu uygulamayı kesinlikle kabul etmediklerinden, hangi koşulda olursa olsun böyle
bir dayatmanın karşısında olduklarını ifade eden tutuklular, gardiyanların sözlü olarak tacizine
uğradıklarını ifade ettiler” şeklinde bilgiler paylaştı.
31 Temmuz 2016’da, DAİŞ çetelerinin gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren Sabri
Almaz'ın Eskişehir Cezaevi'nde tutuklu oğlu Remzi Almaz ve ailesi, tutuklu DAİŞ üyeleriyle aynı odada
görüşe çıkmaya zorlandığı öğrenildi.
1 Ağustos 2016’da, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 3 yıldır tutuklu bulunan Kadir Aydemir ailesiyle
yaptığı haftalık telefon görüşmesinde yaşanan ihlalleri anlattı. Cezaevindeki baskıların 15 Temmuz darbe
girişiminin adından artarak devam ettiğini aktaran Aydemir, darbe girişiminin ardından tutuklanan 350
askerin Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirildiğini bilgisini paylaştı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü
sayısının kapasitenin çok üzerinde olduğunu dile getiren Aydemir, hiçbir sosyal aktivitede
bulunamadıklarını bildirdi. Kardeşinden aldığı bilgeler doğrultusunda duyarlılık çağırısında bulunan
ağabey Mehmet Aydemir, "Sokağa çıkma yasaklarının başladığı zamandan bugüne kadar görüşe
gidemedik. Sadece telefonla arıyor kardeşim. O da her zaman değil. İki mahkemesi sokağa çıkma
yasakları olduğu için yapılamadı" dedi. Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan yakınları için tedirgin
olduklarını dile getiren Aydemir, "Bir an önce bu şartların iyileştirilmesi ve normale dönmesi için
gerekenlerin yapılmasını istiyoruz" dedi.
2 Ağustos 2016’da, Darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ve işkence görüntülerini değerlendiren
TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, darbecilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğine işaret ederek,
işkencenin mutlak şekilde yasak olduğunu hatırlattı. Bakkalcı, OHAL'de sonra çıkarılan KHK'lerle darbeye
karşı mücadele edilemeyeceğini, aksine darbe zihniyetinin kendisini bu şekildi yeniden ürettiğini ifade etti.
Bakkalcı, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin de başlı başına işkence olduğunu
belirtti.
Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananlar ve işkence görüntülerini DİHA'ya
değerlendiren Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, askeri darbe uygulaması olan
OHAL'le darbeye karşı mücadele edilemeyeceğini, aksine darbe zihniyetinin kendini bu şekilde yeniden
ürettiğine dikkat çekti. Darbeye karşı sonuç alıcı bir program uygulanmadığını ifade eden Bakkalcı, "darbe
girişimi karşısında net bir tutum gerekli, ancak sorumluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor"
dedi. Bakkalcı, "İnsan haklarının önemli ölçüde tahrip olduğu bir ortamda darbeye ortam hazırlayan bir
süreç yaşanıyordu. Bununla yüzleşmeliyiz. Yoksa 15 Temmuz darbe girişimiyle de yüzleşemeyiz"
değerlendirmesi yaptı.
TİHV'in yaşanlara ilişkin kaygılarını paylaşan Bakkalcı, darbe girişiminde bulunanlara yönelik adil
yargılama ve suçluların adil cezalandırılması yönünde derin problemler oluşturduğuna işaret etti. Darbe
sonrası ilan edilen OHAL kanunun 1983 yılında 1980 darbesini yapan yönetim tarafından çıkarıldığını
hatırlatan Bakkalcı, OHAL'in, darbeciler tarafından, "askeri yönetimi sivil görünümle sürdürme" kaygısıyla
hayata geçirildiğini söyledi. Bakkalcı, OHAL'in darbeyi beslediğini belirterek, "Darbeye karşı OHAL mi
Demokrasi mi" sorusuna cevap verilmesi gerektiğini söyledi.
Kanun Hükmünde Kararname'lere (KHK) ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yolunun kapalı
olduğunu hatırlatan ve KHK'lerin yasama organını bay-pas ettiğini dile getiren Bakkalcı, "Tek güç
yürütmeye bırakılıyor. Yürütmede en iyi insanlar olsa dahi, darbe zihniyetini başka düzeyde yeniden
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üretmenin dışında bir şey yapmaları mümkün değil" diye konuştu. Bakkalcı, mevcut yönetim modeliyle
yürütmenin her türlü gayri hukuki tasarrufta bulunabildiğini söyledi.
Hangi idari model uygulanırsa uygulansın, kimi hakların sınırlandırılamayacağı yönünde ulusal ve
uluslararası hükümlere dikkat çeken Bakkalcı, bunların başında işkence yasağı geldiğini belirterek,
"İşkence mutlak anlamda yasaktır" dedi. "Gözaltı süresi 30 güne çıkarılmış. Bu işkencenin mutlak yasak
olduğu hükmünün hem ruhuna hem de özüne dokunmuş uluyor" diyen Bakkalcı, şöyle konuştu:
"Bu hakkı kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin yakın tarihi OHAL tarihidir. Herkesin düşman olarak
algılandığı bir ortamda, OHAL ilanları keyfiyetçiliğin önünü açıyor. Türkiye'de olağanüstü haller tarihi koca
bir insan hakları ihlallerin yaşandığı tarihe dönüşmüştür. Bu OHAL uygulamalarında gözaltı süreleri önce
30 gün sonra 90 güne çıktı. Olağanüstü hallerde bile gözaltı süresi 1997'de 10 güne düşürülmüştü. 1985
yılında ise 15 güne düşürülmüştü. 2016 yılının Türkiye'sini götürüp 1997'de önceki OHAL'deki gözaltı
süresine kadar dayattılar. Türkiye'yi 20 yıl geriye götürdüler."
Darbe girişiminde bulunanların gözaltı fotoğraflarının servis edilmesini hatırlatan Bakkalcı, işkence izlerine
rağmen yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi. Bakkalcı, "Gözaltına alınan kişilerin olağanüstü
sorunlar yaşadığı tanıkların ifadeleriyle ortadadır" dedi ve şöyle sürdürdü:
"Avukatla onun müvekkili arasında milli güvenliğe aykırı olma ihtimali olduğunda her düzeyde
engelleyebilir. Bu hem adil yargılanma açısında önemli sorun oluşturuyor. Hem de işkence konusunda da
olağanüstü büyük riske dönüşüyor. Karar verenlerin bunu uygulayanların hukuki, idari ve ceza
sorumluluğu olmayacak. Bir sorun olduğunu biliyorlar. Siz yapın biz sizi koruyacağız. Bu açık bir itiraftır.
İnsan hakları ihlaline yol açanlar mutlaka bir şekilde cezalandırılacaktır."
Türkiye'de cezaevlerinde büyük sorunlar olduğunu da özellikle İmralı Cezaevindeki insanlık dışı tecrit
üzerinden anlatan Bakkalcı, "Türkiye'de Kürt meselesiyle ilgili herkesinde bildiği gibi Abdullah Öcalan'ın
özel bir yeri var. 15 Temmuz darbe girişim nedeniyle, bunun doğuracağı sonuçlar herkes tahmin edilebilir.
Derhal görüşmelerin önü açılmalı" diye konuştu.
2 Ağustos 2016’da, Darbe girişimi sonrası tutuklanan çok sayıda asker ve yargı mensubunun yanı sıra
"FETÖ üyeliği" suçlaması ile tutuklananlar, cezaevlerinin spor salonlarında tutulduğu öğrenildi. Ayrıca
darbecilere yönelik işlemlerin tamamı cezaevinde görevlendirilen özel birim tarafından yürütülüyor. 15
Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan 10 binlerce tutukluya yönelik OHAL de gerekçe gösterilerek
farklı bir uygulamaya gidildi. Özellikle tutuklanan general ve askerler ağırlıklı olarak Sincan Cezaevi
yerleşkesine nakledildi ve cezaevinde tutulan siyasi ile adli tutukluların tamamı diğer cezaevlerine
dağıtıldı. Cezaevinin güvenliği de jandarmadan alınarak özel harekat polislerine verildi. Bu arada
darbecilerin İç Anadolu'daki diğer kimi cezaevlerine de götürüldükleri öğrenildi.
Cezaevlerinde yer kalmadığı için darbecilerin götürüldüğü cezaevlerinde kapalı spor salonlarının koğuşa
çevrilerek orada tutuklukları ve açık spor alanlarının da söz konusu tutuklular için havalandırmaya
dönüştürüldüğü öğrenildi. Yine darbecilerin getirilmesi ile birlikte başta spor olmak üzere, atölye, ortak
sohbet gibi pek çok etkinlik iptal edildi.
Edinilen bilgilere göre, hem Sincan hem de diğer cezaevlerindeki diğer mahpuslarla normal cezaevi
yönetimi ve personelinin değil, özel gönderilen birimler ilgilenmeye başladı. Ayrıca tutuklanan askerlerin
halen sık sık, ifadeye götürüldükleri öğrenildi.
Yine darbe sonrası cezaevlerinde yapılan değişikliklerden biri de, cezaevi girişlerinde daha önce
Jandarmaya yaptırılan GBT kontrollerinin Jandarmadan alınması oldu. Kimi cezaevlerinde bu sorumluluk
doğrudan gardiyanlara verildi ve GBT'ler sistem üzerinden yapılmaya başlandı. GBT'nin Jandarma'dan
alınmış olması, hükümetin askere güvenmediğinin göstergesi oldu.
Öte yandan cezaevlerinde kapasitede gittikçe artmaya başladı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan istatistiklere göre, 31 Mart 2016 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde 26 bin 482'si
tutuklu 161 bin 165'i hükümlü olmak üzere toplamda 187 bin 647 kişi tutuluyordu. Son tutuklamalarla
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birlikte cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 200 bine dayandı. Yine aynı verilerine göre, Türkiye'deki
cezaevlerinin kapasitesi 183 bin civarındaydı. Buna göre, 31 Mart 2016 itibariyle 4 bin 647 kişi olan
kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü sayısı son tutuklanmalarla birlikte 15 bini geçti. Bunun için bir çok
cezaevlerinde mahpuslar yerlerde yatmaya başlarken, 3 kişilik olan F tipi hücrelere de ranzalar eklenerek,
6 kişilik hücrelere dönüştürüldü. Bu da hem kullanım alanı açısından mahpuslara önemli sorunlar
getirirken, sağlık ve hijyen açısından da sıkıntılara neden oldu.
2 Ağustos 2016’da, Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin imzalamış olduğu birçok uluslar arası sözleşmeye, Anayasa'nın 17'inci maddesinde 'işkencenin
insanlık suçu' olarak tanımlanmasına rağmen cezaevinde bulunan mahpuslara sistematik işkence
uygulandığını belirterek, konuyu meclis gündemine taşıdı. Doğan, konuya ilişkin yanıtlaması istemiyle
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, İzmir Aliağa (Şakran)
4 Nolu T Tipi cezaevinde siyasi mahpusların tutulduğu koğuşlarda, Ayakta sayım, giriş ve çıkışlarda
mahkum tanıtım kimliklerin dayatılması, ziyaretler, hastaneye ve revire giriş çıkışlarda ayakkabıların
çıkartılması, kaba dayak, fiziki şiddet ve işkence gibi insanlık dışı suç ve hak ihlallerinin yaşandığına işaret
edildi. Yapılan hak ihlallerinin ise Adalet Bakanlığının gönderdiği 'gizli' ibareli genelgenin gerekçe
gösterildiğine dikkat çekilen önergede, Adalet Bakanın yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verildi:
"*Bakanlığınız tarafından Türkiye'de bulunan Cezaevlerine 'Gizli' ibareli bir genelge gönderilmiş midir?
Gönderilmişse bu genelgenin yasal dayanağı nedir? İzmir Aliağa Şakran Cezaevi başta olmak üzere tüm
cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve insanlık suçları için bakanlığınızın yürüttüğü bir soruşturma var
mıdır? Var ise bu soruşturma hangi aşamadadır?
3 Ağustos 2016’da, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde bulunan yakınlarıyla görüşe giden aileleri kent girişinde
uzun süre keyfi bekleten polis, ailelerin görüş yapamadan dönmesine neden oldu. Saatler sonra
cezaevine varabilen ailelere, "geç kaldınız" denilerek görüşe izin verilmedi.
4 Ağustos 2016’da, Kırıklar 2 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahpuslarla görüşen ÇHD Cezaevi
Komisyonu avukatlarından Av. Semih Taşcan cezaevlerindeki hak ihlallerinin devam ettiğini aktardı. Erdal
Berk adlı mahpusun mahkemeye götürüldüğü esnada jandarmalar tarafından darp edildiğini paylaşan Av.
Taşcan, neredeyse hergün yapılan koğuş aramalarında taciz edilen mahpuslara 3 günde birer saat su
verildiğini, tüm sosyal aktivitelerin iptal edildiğini, mektup ve kitaplara el konulduğunu kaydetti. Yine siyasi
mahpusların bulunduğu odalara 3 gün arayla sadece birer saat sıcak su verildiğini belirten Taşcan,
odalardaki mahpus sayılarının artmasından kaynaklı sıcak su sıkıntısı yaşandığını ifade etti. Mahpusların
odalarına sadece sanayi tipi (döner başlıklı olmayan-sabit) vantilatör alabildiklerini ve sadece bir tane
alınabildiğini belirten Taşcan, bu nedenle vantilatörün işlevsiz kaldığını odalardaki mahpus sayıların
artmasıyla birlikte sıcaklık sorunun mahpusları ciddi anlamda rahatsız ettiğini de söyledi. Av. Taşcan,
koğuşlarda çoğunlukla aylık periyotlarla yapılan aramaların ise artık neredeyse her gün yapıldığını ve
rahatsız edici, tacize varan yaklaşımlar sergilendiğini paylaştı. Taşcan, "Normal zamanlarda aramalar 3-4
vardiya ile yapılmaktaydı. Ancak şimdi bu sayı 15 vardiyaya çıkarılırken, gardiyanların aramalar sırasında
provokatif davranışlar sergiliyor" dedi. Cezaevlerine gittikleri gün itibariyle çatılara yeniden kameralar
yerleştirildiğini de aktaran Taşcan, kameraların daha önce özel hayatın gizliliği nedeniyle bezle
kapatıldığını hatırlattı. Taşçan, cezaevi 2. müdürünüm kameraların tekrar hayata geçirileceğini söylediğini
paylaştı. Darbe girişimi sonrasında tüm sosyal aktivitelerin idare tarafından iptal edildiğini de kaydeden
Taşcan, cezaevinde karşılaşılan diğer hukuksuz ve anti-demokratik uygulamakları ve yaklaşımları ise
şöyle aktardı: "Hakkında toplatma kararı olmasa bile, içinde herhangi bir şekilde 'Kürt', 'PKK' ya da
herhangi bir siyasi literatür olan tüm kitaplara idare tarafından el konulmuştur. Örneğin; ARAM yayınlarının
tamamına el konulduğunu, sebebi sorulduğunda ise Cezaevi Kitap Yönergesi'nin 11-B maddesinin
gerekçe olarak gösterildiği mahpuslara söylenmiştir. İçinde 'AKP' ya da 'Tayyip' geçen her mektuba el
konulduğunu ve mektubu yazan kişiye disiplin cezası verildiğini mahpuslar tarafımıza aktarmıştır."
4 Ağustos 2016’da, Darbe girişimi sonrası binlerce Cemaat üyesinin tutuklanması ile birlikte yer sıkıntısı
yaşanan Çukurova'daki cezaevlerinde tutukluların bulundukları koğuşlarda yerde yattığı öğrenildi. İnsan
hakları savunucuları ve avukatlar, 7 kişilik koğuşta 26 kişinin kaldığını vurgulayarak, hasta tutukluların
revirlere çıkamadığını aktardı.
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4 Ağustos 2016’da, Darbe girişimi sonrası binlerce Cemaat üyesinin tutuklanması ile birlikte yer sıkıntısı
yaşanan Çukurova'daki cezaevlerinde tutukluların bulundukları koğuşlarda yerde yattığı öğrenildi. İnsan
hakları savunucuları ve avukatlar, 7 kişilik koğuşta 26 kişinin kaldığını vurgulayarak, hasta tutukluların
revirlere çıkamadığını aktardı.
Osmaniye T1 ve T2 Tipi Cezaevlerine ilişkin bilgi veren İHD Mersin Şube Başkanı Avukat Özgür Çağlar,
hak ihlallerinin sistematik hale geldiğini belirtti. Özellikle Nisebîn'de (Nusaybin) sıkıyönetim saldırılarının
ardından tutuklanan mahpusların yoğun bir baskı altında olduğunu vurgulayan avukat Çağlar,
mahpusların ciddi fiziksel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Çağlar Nusaybin'den getirilen mahpusların
diğer mahpuslarla görüşmelerine de izin verilmediğini ifade etti. Çağlar, koğuşların kameralarla izlenmeye
devam ettiğini, mahpusların tepkilerini göstermek için kameraları kırdığını ve bunun üzerine mahpusların
disiplin cezaları ile karşı karşıya kaldığını aktardı. Hasta mahpusların durumunun da dikkat çeken Çağlar,
mahpusların revire çıkarılmadığını ve tedavilerinin yapılmadığını kaydetti.
Tarsus C Tipi Kapalı ve Açık Cezaevine ilişkin bilgi veren İHD Tarsus Şube Başkanı avukat Yılmaz Talay
da, özellikle hasta mahpusların durumunun ciddiyetini koruduğunu dile getirdi. Talay, cezaevinde yaşanan
hak ihlallerinin basına yansıması ve daha sonrasında HDP Meclis Cezaevi Komisyonu üyesi
milletvekillerinin cezaevi önünde yaşananları duyurması ile kısmi bir yumuşamanın olduğunu iletti.
İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör de, Adana Kürkçüler F ve E Tipi Cezaevlerindeki hak ihlallerine
ilişkin yaptıkları incelemeyi aktardı. Darbe girişimi sonrası cezaevlerine kapasitelerinin çok üstünde
mahpusun konulduğunu hatırlatan Öngör, cezaevlerinin fiziki şartlarının yetersiz olmasından dolayı
mahpusların yerlerde yattığını kaydetti. Öngör, bunların yanı sıra OHAL kararnamesi ile birlikte avukat ve
müvekkil görüşmelerinin de kameralarla kayıt altına alındığını açıklayarak, hak ihlallerinin yeni boyutlarıyla
sürdüğünü vurguladı. Öngör, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte getirilen görüş yasaklarının da kısmi
olarak son bulduğunu söyledi.
Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bilgi veren avukat Hakan Evcin de,
mahpuslar arasındaki iç iletişimin darbe girişimi ve OHAL ilanı ile birlikte tamamen koparıldığını ve
görüşçü sayısının da yakın akrabaları ile sınırlandırıldığını kaydetti. Mahpusların ortak alan kullanımının
engellenmesinin yanı sıra infaz koruma memurlarının tavırlarının sertleştiğini gözlemlediklerini ifade eden
Evcin, yönetimin mahpus ve avukatlarla görüşmeyi reddettiğini söyledi. Cemaat operasyonları sonrasında
görüşmelerde kamera sistemi kurulamadığı açıklayan Evcin, kapasite yetersizliğinden cemaat
operasyonlarında gözaltına alınan yüzlerce kişinin spor salonunda tutulduklarını ifade etti. Alanya L Tipi
Kapalı Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bilgi veren avukat Hasan Kul ise, 7 kişilik koğuşlarda 26
kişinin kaldığını kaydetti. Kul, cemaate dönük yapılan operasyonlarla birlikte koşulların daha da
ağırlaştığını ve mahpusların yerlerde yatmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.
4 Ağustos 2016’da, Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte cezaevlerindeki hak ihlali
uygulamaları artmaya başladığı öğrenildi. Elazığ Cezaevi’nde daha önce tek tek yapılan sayımlar, toplu
şekilde ve ayakta yapılmaya başlandı. Bu uygulamaya karşı çıkan mahpuslar ise yerde sürüklenerek darp
edildiği bildirildi.
4 Ağustos 2016’da Silivri (İstanbul) Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nda bulunan cezaevlerinde Özgür
Gündem, Evrensel, Cumhuriyet, Birgün gazetelerinin “yasaklı yayın listesine” alındığı, Halk TV kanalının
yayınlarının da durdurulduğu öğrenildi.
4 Ağustos 2016’da, Ç.H. D. üyesi avukatlardan Şükriye Erden’den alınan bilgiye göre Silivri 9 No'lu
Cezaevi'ne sürgün edilen DHKPC davasından tutuklu ve hükümlü kadın mahpuslara Özgür Gündem,
Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinin "Bu gazeteler yasak" denilerek verilmediği öğrenildi. Öte
yandan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatlarından Ruken Gülağacı'nın verdiği bilgiye göre
ise, Gebze Cezaevi'nde de çoğunluğu Aram Yayınları'na ait olan kitaplara "Toplatma kararı var" denilerek
el konuldu. Aynı cezaevinde kalan mahpus yazar Rojbin Perişan'ın Aram Yayınları'ndan çıkan
"Gözyaşımın ağıdıydı seni beklemek" isimli kitabına da "Toplatma kararı var denilerek" el konulduğu
belirtti. Böylece, Yazar Perişan'ın kitabı kendisine yasaklanmış oldu.
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4 Ağustos 2016’da, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, OHAL kararı ile birlikte cezaevlerinde
yaşanan hak ihlallerine dair Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Beştaş, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde
tutuklu bulunan Heja Algan'ın Nusaybin'deki yasağın ardından 75 sivil ile gözaltına alındığını ve
cezaevinde işkence sonrası sağ gözünü kaybettiğini belirtti. Beştaş, Algan'ın sol gözünün de kaybetme
riski taşıdığını ve Ankara Numune Hastane'sine sevki çıktığı halde sevk edilmediğini kaydetti. Malatya E
Tipi Cezaevi'nde avukat görüş odasına kamera ve ses kayıt cihazının yerleştirildiği bilgisini de aktaran
Bektaş, şöyle devam etti: "Yine, Bakırköy L Tipi Cezaevi'nde geçen hafta basına yansıyan ve bizim de
yakından takip ettiğimiz mesele gerçekten vahametin derecesini gözler önüne seriyor. Avukatların bile
darp edildiği ve gece yarısı bir tarlaya bırakıldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sincan F Tipi Cezaevi'nde ve
daha birçok cezaevinde çok ciddi sürgün ve sevklerde yine aynı muameleler, işkenceler ve baskılar bütün
hızıyla devam ediyor. Adana Karataş Kapalı Cezaevi'nde 33 siyasi kadın mahpus baskıyla Tarsus'a
nakledildi."
5 Ağustos 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde 48 mahpus hakkında Antep H Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün kararı verildiği öğrenildi. Karar sonrası aralarında ağır hastaların da bulunduğu 24
mahpus sürgün edildi. Cezaevlerindeki hak ihlalleri hakkında konuşan Demirkıran, "Malatya Cezaevi'nde
kadın mahpuslar üzerinde baskılar artıyor. Aramalar gardiyanlar ve askerler tarafından yapılıyor.
Koğuşlarda askerler sigara içip dumanını kadın mahpusların yüzlerine üflüyor. Karşı koyan mahpuslara
hakaretler ediliyor. Mahpusların çizdiği resimler ve yazdıkları mektuplar dışarı gönderilmiyor, gelen
mektuplar ise içeri alınmıyor. Hasta mahpuslar da hiç bir şekilde revire çıkarılmıyor" diye aktardı.
5 Ağustos 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde sabah saatlerinde 50 kişilik infaz koruma
memurlarının cezaevinde tutulan siyasi mahpuslara saldırdığı ortaya çıktı. Cezaevinde açık görüşe giden
aileler işkence ve darp izlerine tanık oldu. Mahpuslardan Muhammet Mustafa Seyman'ın yakını Halil
Seyman, mahpusların tutulduğu koğuşlara sabah saatlerinde baskın yapılarak, ters kelepçelerle yere
yatırıldıklarını söyledi. Seyman, "Birçok mahpus kan içinde görüşe geldi. Sedye ile getirilenler oldu.
Bellerine, sırtlarına basılmış kaburgaları çatlayan mahpuslar vardı. Vücutlarının her yerinde morluklarla
karşımıza çıkardılar. Burunları kırılmış, ağızları kan içinde bir şekilde görüşe geldiler" dedi.
6 Ağustos 2016’da, Darbe girişimi ardından artan tutuklamalarla yatacak yerin kalmadığı Diyarbakır E Tipi
Cezaevi'nde insanlık dışı koşullarının düzeltilmesi için Adalet Bakanlığına başvuran tutuklulara, skandal
cevap verildiği öğrenildi. "Hüküm ve tutuklu sayısındaki öngörülmeyen bu artışın karşılanması amacıyla
önümüzdeki 5 yıl içerisinde 182 adet yeni ceza infaz kurumu yaptırılarak 106.776 kişilik kapasite artışı
sağlanacaktır." Darbe girişi ardından yaşanan tutuklamalarla cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü
mevcudu Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan
Demokratik Yerel Yönetimler Birliği eski Eşbaşkanı Çimen Işık ve DBP PM eski üyeleri Pero Dündar,
Olcay Kanlıbaş, cezaevindeki kapasite artışı nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için dilekçeyle Adalet
Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) başvurdu. 12 Temmuz'da bakanlığa başvuran
tutuklular, insanlık dışı ve onur kırıcı koşullarının düzeltilmesini ve daha önce tutuldukları Sincan Kadın
Kapalı Cezaevi'nde yeniden sevklerinin yapılması istedi. 22 Temmuz'da dilekçeye cevap veren bakanlık,
cezaevlerindeki yoğunluğu kabul ederek, çözüm olarak da skandal niteliğinde bir cevap verdi: "Ülke
Genelindeki Ceza İnfaz Kurumlarında kapasitenin üzerinde mevcut bulunmaktadır. Hüküm ve tutuklu
sayısındaki öngörülmeyen bu artışın karşılanması amacıyla önümüzdeki 5 yıl içerisinde 182 adet yeni
ceza infaz kurumu yaptırılarak 106.776 kişilik kapasite artışı sağlanacaktır." Bakanlık bu gerekçeyle
mahpusların taleplerini reddetti.
6 Ağustos 2016’da, İnsan hakları savunucularının sürdürdüğü "F Oturumu" eyleminin 228'inci haftasında
atipik psikoz hastası olan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Alaattin Öget'in durumuna dikkat çekildi.
Eylemde ilk olarak, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olan Öget'in İHD'ye gönderdiği mektup okundu.
Mektubunda cezaevi koşullarına dikkat çeken Öget, 8 metrekarelik tek kişilik hücrede kaldığını, tuvalet ve
banyo ile birlikte bulaşıklarını da bu alanda yıkamak zorunda olduğunu aktardı. Öget, ayrıca, aylarca
görüş ve iletişim haklarının ellerinden alındığını söyledi. Paylaşılan bu mektubun ardından basın metnini
okuyan İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu üyesi Gönül Sonbahar, Uzun süre hastaneye
götürülmediği için tedavisinin sürekli engellendiğini ifade eden Sonbahar, "Atipik psikoz teşhisi konan
Alaattin Öget'e sürekli ilaç vermek dışında hiçbir tedavi uygulanmamaktadır" dedi.
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6 Ağustos 2016’da, TUAD, ÖHD ve ÖDAV üyesi avukatlardan oluşan cezaevi izleme komisyonunun darbe
girişiminin ardından cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladıkları rapor, hak ihlallerinin
korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Örneklerle paylaşılan baskı ve ihlaller üzerinden
cezaevleri için "Gittikçe insanlık onurunun yok edilmeye çalışıldığı yerler" tanımlanması yapıldı. Tutuklu
Aileleri İle Dayanışma Derneği (TUAD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Özgürlükçü Avukatlar
Derneği (ÖDAV) üyesi avukatlardan oluşan cezaevi izleme komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında ziyaretlerde bulunup görüştükleri mahpusların anlatımları üzerinden cezaevlerinde yaşanan
hak ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı. 15 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Marmara Bölgesi'ndeki
cezaevlerine (Bolu, Düzce, Edirne, Gebze, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Bakırköy, Ümraniye, Maltape,
Silivri 9 No'lu cezaevleri) yapılan ziyaretler üzerine hazırlanan raporda, yaşanan hak ihlallerine ayrıntılı bir
şekilde yer verildi. Cezaevlerinin "Gittikçe artan insanlık onurunun yok edilmeye çalışıldığı yerler" olarak
tanımlandığı raporda, ilk olarak 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü 16 Temmuz'da Marmara
Bölgesi'nde bulunan tüm cezaevlerindeki mahpuslara yönelik avukat ve aile görüşü ile mektup ve telefon
yasağı getirildiğine dikkat çekildi. Komisyon üyesi avukatların bu uygulamaya karşı çıkması sonucu ise
bazı cezaevlerinde uygulamanın ortadan kaldırıldığı ifade edildi. Raporda, cezaevlerindeki sürgünlerin
arttığı, çıplak arama işkencesinin uygulandığı, çıplak aramaya itiraz eden mahpusların ise darp edildiği
bilgilerine yerilmesinin yanı sıra Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde kalan mahpuslar ve avukatlar arasındaki
görüşmenin kaydedilmek istendiği, ancak avukatların buna karşı çıktığı belirtildi.
Raporda belirtilen cezaevlerindeki öne çıkan hak ihlalleri ise şöyle:
Silivri 9 No'lu Cezaevi'ndeki ihlaller:
-Normalde haftada en az 10 saat olması gereken sosyal-sportif etkinlikler, 1.5 saat saha sporu 1 saatte
kapalı saha sporu olmak üzere yalnızca 2.5 saat ve sadece sportif etkinliklerle sınırlanmış durumda.
Üstelik bu bile çoğu zaman siyasi mahpuslara kanuna aykırı gerekçelerle verilen disiplin cezaları ile
engelleniyor.
-Sohbet hakkı ortadan kaldırılmış ve kütüphane, hobi gibi etkinliklerde iptal edilmiş durumda.
-Havalandırmalara takılan kamera ile yatakhane, lavabo ve banyolar dahil tüm mahremiyet alanları 24
saat gözetim altına alınmıştır.
-Açık ve görüşe gelen aileler açık ve kapalı arama adı altında sözlü fiziksel tacizlere maruz kalıyor.
-Mahpuslar, 15 Temmuz'dan sonra getirilen asker ve bürokrat tutukluların cezaevi koridorlarında ağır
işkenceye maruz bırakıldıklarını, diğer mahpusların da bu işkencenin sesini duyurtarak sonraki sürece dair
gözdağı verilmek istendiğini belirttiler. Mahpuslar, "Bundan sonra bu cezaevinde neler yaşayabileceğimiz
korku ve kaygısı yaşıyoruz" vurgusu yaptı.
Silivri 5 No'lu Cezaevi'ndeki hak ihlalleri:
-Mahpus Yılmaz Kahraman ile yapılan görüşmede Kahraman, bir mahpusun mahkemeye sevki sırasında
aynı ring aracında bulunan adli bir mahpus tarafından boğulmak istendiği bilgisi verildi.
Bakırköy Kadın Cezaevi'ndeki hak ihlalleri:
-Z.Ç isimli kadın mahpus 6 gün boyunca kaldığı gözaltındaki işkenceleri anlattı. Z.Ç, gözaltında "Burada
binlerce Timimiz var, onları durdurmuş durumdayız. Konuşursan onları durdururuz yoksa sana tecavüz
edecekler, senle beraber olmak isteyen çok kişi var" denilerek tehdit edildiğini ifade etti. Z.Ç yine kafasını
iki bacağı arasına alan polisin cinsel organını hissettiğini ve tehdit edildiğini belirtti. Bu olayın ardından
Z.Ç'yi kapıya doğru iten polis, "Alın bunu makatından elektrik verin" şeklinde talimat vermiş olsa da bu
olay gerçekleştirilmemiş.
-Z.Ç avukatı ile görüşmek istediğini belirttiğinde, "Avukatlarınız dışarıda onları da.." denilerek sinkaflı
küfürler edildiğini ifade etti.
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-Y. I isimli mahpus da, 1 Ağustos'ta hastaneye götürmesinin ardından tekrar cezaevine götürüldüğü sırada
askerler tarafından "Kürtleri öldürürüm. Bana silah verseler önce bundan başlardım" denilerek tehdit
edildiğini belirtti.
Tekirdağ Cezaevi'ndeki hak ihlalleri ise şu şekilde:
-Sincan Cezaevi'nden getirilen mahpuslara çıplak arama işkencesi yapıldı.
*-Sohbet ve spor faaliyetleri yasaklanmıştır.
-Sıcak su verilmiyor. Belli aralıklarla verilen soğuk su ile de sayının artması ile birlikte banyo yapmak
imkansız hale gelmiş.
Edirne Kadın Kapalı Cezaevi:
-Mektuplara, kitap gazete ve dergilere el konuluyor, iletişim cezaları veriliyor.
-Keyfi nedenlerle hücre cezası veriliyor.
-Revirde tedavileri yapılmıyor ve hastaneye sevkleri engelleniyor.
30 sayfalık raporda, 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle cezaevlerindeki toplam hükümlü sayısının 150 bin, 135
tutuklu sayısı ise 176 bin 116 olduğuna da dikkat çekildi. Bu durumun bile tek başına bir işkence ve kötü
muamele ihlali olduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca 15 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye genelindeki birçok hapishanede tutuklu veya hükümlü
olarak bulunan PKK ve PAJK'lı mahpusların 3 temel talep (1-Kürt hareketi önderi Abdullah Öcalan'ın
üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması, 2-DAİŞ çetelerine karşı verilen mücadelede yaşamını yitiren
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan YPG ve YPJ savaşçılarının cenazelerinin sınırdan içeri girişlerinin
engellenmemesi, 3-Son 1 yıldır Kürt halkına karşı geliştirilen ve özellikle 23 Temmuz ile derinleştirilen
askeri ve siyasal soykırım operasyonlarının sona erdirilmesi) çerçevesinde "süresiz-dönüşümlü" olarak
başlattıkları açlık grevi ile birlikte cezaevlerindeki hak ihlallerinin de arttığı belirtildi. Raporda yine görüşe
getirilen bebeklerin dahi çırılçıplak soyunarak arandığı, hasta mahpuslara yönelik baskıların arttığı da
ifade edildi.
Avukatların çözüm önerilerinin de sunulduğu raporda, Türkiye'nin de imzacısı olduğu uluslararası
antlaşmalara göre hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
6 Ağustos 2016’da, Edirne F Tipi Cezaevi'nde mahpuslarla görüşen ailelerin verdiği bilgilere göre, darbe
girişimi sonrası yapılan tutuklamalar ile birlikte cezaevinde yer kalmadığı için mahpusların 3'er kişilik
odalarda 6'şar kişi kaldıkları öğrenildi. Yer darlığından ötürü mahpusların "nöbetleşe" uyuduklarını
belirtilirken, hastalanan tutukluların uzun bir süredir revire çıkartılmadığı yine ortak alan etkinliklerinin iptal
edildiği iletildi. Cezaevindeki görüş gün ve saatlerinin de mahpuslar ile ziyaretçileri bilgilendirilmeden
değiştirildiği belirtildi.
6 Ağustos 2016’da, Hasta mahpusların serbest bırakılması talebiyle 106'ıncı haftada bir araya gelen
Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi üyeleri, OHAL ilanı sonrası cezaevlerinde yaşanan sürgünlerde
hasta mahpusların işkence düzeyinde ihlaller karşılaştığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
cezaevlerindeki yaşamının bilinmezliğe sürüklendiğini belirtilen açıklamada, hapishanelerdeki sürgün ve
sevklerin işkence boyutunda olduğu ifade etti. Kınalı, "Tekirdağ cezaevine yoğun yapılan sürgünler
neticesinde, yatacak yer sıkıntısı ve hatta oturacak yer sıkıntısı yaşanmaktadır" Tedavi süreçleri devam
eden hasta mahpusların tam teşekküllü olmayan cezaevlerine sürgün edildiğine dikkat çeken Kınalı, "Kalp
hastası Sabri Kaya adlı hasta mahpus Karabük Cezaevi'ne nakledilerek tedavi süreci ortada kaldırılmıştır"
şeklinde konuştu. Kınalı, tutuklulara açık görüş yasağının getirildiğini ve kapalı görüşe izin verilmediğini
kaydetti. Hasta mahpusların serbest bırakılması isteyen inisiyatif üyesi Viyan Kınalı şunları söyledi:
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"Avukat görüşleri sağlanmalı, ATK yetkili merci olarak çıkarılmamalıdır. Hasta mahpusların tedavileri
üniversite hastanelerinde sağlanmalıdır." Kınalı, ceza infaz ertelenmesinde bugüne kadar kabul görmeyen
dosyaların tekrar açılması çağrısı yaptı.
7 Ağustos2016’da, Bolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar hiç bir şekilde aileleriyle
görüştürülmediği ve koğuşlar arasında iletişiminde cezaevi tarafından kesildiği öğrenildi. Ayrıca
mahpuslara gazete ve dergi de verilmediği ve Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 3'er kişilik hücrelere 6'şar
kişi yerleştirildiği öğrenildi. Cezaevi yönetimi, kadın mahpusların açık görüşleri de kapalı görüşler şeklinde
değiştirdi.
8 Ağustos 2016’da, İzmir Şakran T4 Kapalı Cezaevi’nde hücrede tutulan Fatih İşgören ve Murat Yıldeniz
adlı mahpuslara "darbe girişimine sevindikleri" iddiasıyla soruşturma açıldı.
9 Ağustos 2016’da, Tutuklulara ağır işkence ile gündeme gelen Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan
Sezer Özkan, OHAL yasası gerekçe gösterilerek mahkemeye getirilmedi.
9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Kırıkkale F Tipi cezaevinde genel koşullar:
Cihat Özdemir cilt hastalığı nedeni ile uzman doktor tarafından verilen ‘ikinci bir nevresim kullanması
uygundur’ raporu ile almış olduğu idarece verilen ikinci nevresim takımı, hücre armasında tek nevresim
olacak gerekçesi ile tekrar alınmıştır.
Bakanlık talimatı gerekçesi ile hücrelerde; plastik kap, su şişesi, deterjan, çamaşır suyu, çekçek, süpürge
ve benzeri araç gereçlere kısıtlama getirilmiştir. Hücrelerin temizliği ve hijyen koşulları
sağlanamamaktadır.
Kırıkkale hacılar F tipi ceza infaz kurumunun kapasitesi 360 olup bu gün bu sayı bunun 3 katı durumdadır.
Cezaevindeki günlük çıkan yemek miktarı kapasite üzerinden hesaplanmakta yetersiz olduğu için
mahpuslara az miktarda günlük kalori ihtiyacı hesaplanmadan dağıtılmaktadır. Tatsız ve lezzetsiz
hazırlanan yemeklerin mahpus sağlığında etkisi; kilo kaybı, mide rahatsızlıkları, ishal ve benzeri sorunlar
görülmektedir.
Ring aracında kameraların görüntü amasını engellemek, slogan atmak, kelepçeli muayene uygulamasına
karşı tedaviyi ret etmek, protesto etmek, ve benzeri gerekçeler ile görüş iletişim telefon hakları disiplin
cezaları gerekçesi ile engellenmektedir.
Personel yetmezliği ve kapasitesini aşmış olan cezaevlerinde sosyal amaçlı salonların hücrelere
dönüştürülmesi gerekçe gösterilerek; spor, sohbet hakları engellenmektedir.
Sinan Akbayır mahpusun kız kardeşinin açık görüşe geldiğinde, kız kardeşinin bacağında yer alan platin
nedeni ile ziyarete alınmamıştır. Platin için sağlık raporu istenmiştir.
Cihat Özdemir kelepçeli muayeneyi red ettiği için doktora hakaretten Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma açılmış dava başlatılmıştır. 18 gün hücre cezası alan mahpusun telefon görüş ve açık görüş
hakkı ihlal edilmiştir.
9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Bandırma/Balıkesir 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinden bulunan
Rahmetullah Kaplan dan alınan bilgiye göre:
15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında AKP hükümetinin devreye koyduğu konsept sonrasında,
dışarıda muhalif kesimlere yönelik ortaya koyduğu baskı ve sindirme politikalarını cezaevinde de
sürdürmekte özellikle siyasi mahpuslara yönelik hak gaspı, işkence vs. kötü muamele girişimlerinde
bulunulmaktadır.
1-Farklı cezaevlerinde gelen arkadaşlarımız keyfi bir şekilde onur kırıcı ve rencide edici bir şekilde ince
arama ve sözlü hakaretlere maruz kalmaktadırlar.

633

2-10 saatlik sohbet hakkında yaralanamıyoruz, yer sorunu bahanesiyle ortak alan ve spora çıkarılmıyoruz.
3- Açık görüşe gelen ailelerimiz ince arama adı altında onur kırıcı muameleye maruz kalmaktadırlar.
4- Yasada cezası bir yılın altına düşenlerin ilçe cezaevine gitme hakkı siyasilere verilmiyor. Denetimi
serbestlik yasasından yaralanmak isteyenlere örgütten koptuğunu ve pişman olduğunu beyan eden bir
dilekçe yazılması isteniyor.
5-Revir tarafından sevk edilen kronik ve ağır hasta olan arkadaşlarımız asker sorunu gerekçe gösterilerek
hastane sevklerine götürülmüyorlar.
6-Yasaklı olmayan kitaplarımız 2-3 günde verilmesi gerekirken, emniyetten yazı gelmedi gerekçesiyle 3
veya 4 aya kadar verilmiyor.
7-Ağarlaştırılmış Müebbet hapis cezası alan M. Sait Dayan kendi isteği dışında buraya sürgün edildi.
Burada ondan başkada kimse yok. Tek başına bir hücrede tutuluyor. Yan tarafında bulunan adli
mahpuslar tarafından devamlı ölümle tehdit edilmektedir. Durumundan endişe ediyoruz. Kendisiyle hiçbir
bağlantı kuramıyoruz.
8-OHAL ile birlikte tutuklu olan arkadaşlarımız artık 15 günde bir ailelerine telefon açabiliyorlar. Haftalık
telefon hakları ellerinden alındı.
9-Bu süreçte infaz koruma memurlarının yaklaşımları kötü ve provokasyon amaçlıdır.
15 Temmuz 2016 - 9 Ağustos 2016 tarihine kadar Tekirdağ Cezaevindeki ihlaller
-Sincan Cezaevi'nden getirilen mahpuslara çıplak arama işkencesi yapıldı.
-Sohbet ve spor faaliyetleri yasaklanmıştır.
-Sıcak su verilmiyor. Belli aralıklarla verilen soğuk su ile de sayının artması ile birlikte banyo yapmak
imkansız hale gelmiş.
15 Temmuz 2016 - 9 Ağustos 2016 tarihine kadar Silivri 9 No’lu Cezaevindeki ihlaller
Normalde haftada en az 10 saat olması gereken sosyal-sportif etkinlikler, 1.5 saat saha sporu 1 saatte
kapalı saha sporu olmak üzere yalnızca 2.5 saat ve sadece sportif etkinliklerle sınırlanmış durumda.
Üstelik bu bile çoğu zaman siyasi mahpuslara kanuna aykırı gerekçelerle verilen disiplin cezaları ile
engelleniyor.
Sohbet hakkı ortadan kaldırılmış ve kütüphane, hobi gibi etkinliklerde iptal edilmiş durumda.
Havalandırmalara takılan kamera ile yatakhane, lavabo ve banyolar dahil tüm mahremiyet alanları 24 saat
gözetim altına alınmıştır.
Açık ve görüşe gelen aileler açık ve kapalı arama adı altında sözlü fiziksel tacizlere maruz kalıyor.
Mahpuslar, 15 Temmuz'dan sonra getirilen asker ve bürokrat tutukluların cezaevi koridorlarında ağır
işkenceye maruz bırakıldıklarını, diğer mahpusların da bu işkencenin sesini duyurtarak sonraki sürece dair
gözdağı verilmek istendiğini belirttiler, "mahpuslara bundan sonra bu cezaevinde neler yaşayabileceğimiz
korku ve kaygısı yaşıyoruz" vurgusu yapıyorlar
18 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ziya Demirbaş, şu beyanlarda
bulundu: “Bundan 3-4 ay önce oğlum Ferat Demirbaş, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinden Aliağa 4
Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Oğlumu en son mahkeme duruşma salonunda gördüm. Son
duruşmasıydı. Mahkûm oldu. Ceza verildi. O gün onu duruşmadan sonra İzmir Aliağa 4 nolu T Tipine 23
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kişi ile sevk edilmiştir. Biz bunu daha sonra cezaevini aradığımızda bize söylediler. Sevk nedenini bilmiyor.
Oğlum sevk edildiğinden beri sadece iki defa bizi aradı. Biz cezaevini aradığımızda buraya gelseniz bile
görüşemezsiniz dediler. Oğlum bize sevk edileceğini söylemedi. Büyük ihtimal onunda haberi yoktu.
Cezaevindeki gardiyan cezası var gelseniz de görüşemezsiniz dediler. Oğlum iki defa dışında bizi
aramadı. Size başvuru nedenimiz telefon ile ilgili sıkıntıların giderilmesidir. Birde oğlumun cezaevinde
sıkıntıları vardır. Bunların tespit edilip gereğinin yapılması için sizden destek talep ediyoruz.”
30 Temmuz 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan M. Ç. “İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Hapishanede
bulunan oğlum U. Ç. 6 aydır ciddi hak ihlali ile karşı karşıyadır. Kendisine günlük gazeteler verilmiyor, faks
ve mektupları gönderilmiyor, el konuyor, kitaplar verilmiyor sürekli sorun yaşıyor. Yahya adlı gardiyan
tarafından oğluma ve diğer mahpuslara özellikle kötü muamele uygulanmaktadır.” dedi. (İHD İstanbul)
15 Temmuz 2016 - 9 Ağustos 2016 tarihine kadar Silivri 5 No’lu Cezaevindeki ihlaller
Mahpus Yılmaz Kahraman ile yapılan görüşmede Kahraman, bir mahpusun mahkemeye sevki sırasında
aynı ring aracında bulunan adli bir mahpus tarafından boğulmak istendiği bilgisi verildi.
9 Ağustos 2016’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinde devreye konuşan politikalara
ilişkin cezaevinden açıklama yapan Deniz Kaya, zindanların darbe süreci sonrası yürürlülüğe konulan
"OHAL'in laboratuarına" dönüştüğünü söyledi. Ancak faşizan politikalara karşı direneceklerini vurgulayan
Kaya, yaşanan hak ihlallerinin tüm ulusal ve uluslar arası kurumlara iletilmesi çağrısında bulundu.
Kürdistan ve Türkiye cezaevlerinde 15 Temmuz darbe girişimi ardından sol, sosyalist, demokrat ve Kürt
mahpuslar üzerinde başlayan hak gaspı, baskı, işkence ve kötü muameleler artarak devam ediyor.
Cezaevlerinde darbe girişimi ardından başlayan uygulamalara ilişkin PKK'li ve PAJK'lı mahpuslar adına
Deniz Kaya yazılı açıklama yaptı.
15 Temmuz tarihi itibariyle sistemsel olarak iktidarı pay edemeyen iki klik arasındaki savaşın bir bütünen
gün yüzüne çıktığını söyleyen Kaya, "7 Haziran'da darbe yapan Saray Gladyosu ve iktidarına karşı bir
darbe girişiminde bulunulmuştur. Bu iktidar kliği tanklarla, uçaklarla, devletin birçok kurumunu
bombalamıştır, sivil insanlara ateş etmiştir. Buna rağmen bir meşruiyet zemini oluşturmak için kendisine
'Yurtta Sulh Konseyi' adını vermiştir. Hakeza 7 Haziran'dan bu yana halkın iradesini hiçe sayan, meclisi
baypas eden Saray darbesi de kendisine meşruiyet zemini oluşturmak için 'demokrasiye sahip çıkıyoruz'
adı altında halkı sokağa, direnme hakkını kullanmaya çağırmıştır. Bununla birlikte tüm paramiliter çete
güçlerini de sokağa salarak başta Kürtlerin, Alevilerin bulunduğu mahalleler başta olmak üzere tüm
muhalif kesimler üzerinde dehşet, korku yaratmak istemişlerdir. Medyayı da arkasına alan bu iktidar kliği
tüm bu dehşet saçan saldırıları, işkenceleri 'demokrasiyi savunuyoruz' adı altında meşrulaştırma gayreti
içindedir" dedi. Kaya, iki darbeci klik arasındaki savaşın sona erer ermez, esas savaşın Kürtlere, Alevilere,
demokratik İslami unsurlarına, sosyalistlere, emekçilere ve farklı özgürlük arayışı olan her kesime dönük
olacağını da ifade etti. Kaya, "Bu tehlikenin büyüklüğü görülerek tüm bu toplumsal kesimler bir an önce
ortak demokrasi cephesinde yan yana gelmelidirler. Bunu başardıkları takdirde darbeyi yenilgiye
uğratacakları kesindir. Esas görev ve sorumluluk; 'tam demokrasi' sloganı etrafında bir mücadele çizgisi
geliştirmektir" diye vurguladı. "Egemenlikçi iktidarcı sistemlerin en çetin ve acımasız savaşlarının bir
boyutunu da zindandaki mahpuslar üzerinde uyguladıkları bilinmektedir. AKP iktidarları döneminde
zindanlardaki işkence, sürgün, tecrit, hak gaspları neredeyse rutin, olağan politikalara dönüşmüştür. Şu an
itibariyle zindanlar bu darbeci kliklerin birbirlerini alt etme mücadelelerinin verildiği alanlara dönmüştür.
Zindanlar adeta 'darbe süreci' sonrası yürürlülüğe konulan OHAL'in laboratuarına dönüşmüştür. Dikkat
edilirse OHAL uygulamalarının pratikleştiği alan İmralı, yöneldiği ilk kişi de Önder Apo'dur. Uzun bir
zamandır fiilen uygulanan ağırlaştırılmış tecrit uygulamaları resmileştirilmiş; görüş, telefon, mektup, fax
gibi tüm iletişim haklarından yoksun bırakılmıştır. Bunların da ötesinde darbe gecesi ve sonrasında
İmralı'da ne yaşandığı bilinmemektedir. Önderliğimizden herhangi bir haber alınamıyor. Bu durum çok
açıktır ki, AKP iktidarı tarafından Kürt halkının sinir uçlarıyla oynaması anlamına geliyor. Oysa herkes
biliyor ki; Önder Apo bu ülke için barışın ve demokrasinin tek adresi ve güvencesidir. Aynı zamanda Kürt
halkının ve onun öncüsü olan Özgürlük Hareketinin kırmızıçizgisidir. Dolayısıyla bir an önce Önderliğimiz
ailesi, avukatlarıyla ve heyetlerle görüştürülmelidir. Kürt halkının sabrı taşırılmadan özgür koşullarda
müzakere etme imkanları sağlanmalıdır. Biz zindanlardaki PKK ve PAJK'lı mahpuslar olarak,
Önderliğimizin yaşamını kendi yaşamımız olarak görüyoruz. Onun yaşamına kast edilecek herhangi bir
saldırı karşısında en üst seviyede eylem sahibi olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz."
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Cezaevlerinde yaşananların tüm kamuoyunca bilinmesi gerektiğinin açık olduğunu söyleyen Kaya, darbe
girişimi sonrası AKP iktidarının zindana dönük politikalarından, sürgün, tecrit, işkence ve hak gasplarının
adeta normal bir hal aldığını kaydetti. Kaya, yaşanan tabloyu ise "Darbeye karşı mücadele ediyorum" adı
altında bu meşruiyet arayışı ve zemini de AKP tarafından kullanılarak daha suçlu olup olmadığı bile belli
olmayan mahkemeleri devam eden tutuklular başta olmak üzere tüm mahpuslar için yeni baskı, işkence,
hak gaspı devreye konmuş durumdadır. Tutukluların hafta da bir olan 10 dakikalık telefon görüşme ve
haftalık görüş hakları olağanüstü kararnamelerle gasp edilerek 15 günde bir yapılacak şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri hiçbir ulusal ve uluslararası hukukta yeri
olmamasına rağmen kayıt altına alınmaktadır. Çok keyfi bir şekilde olur olmaz her anda koğuşlara baskın
yapılmakta, kitaplara, kişilerin bireysel yazımlarına el konulmakta, buna karşı duran, direnen mahpuslar
darp edilmekte, işkence edilerek tekli hücrelere alınmaktadırlar" sözleriyle aktardı. Kaya, yine disiplin
cezaları ve adli soruşturmalarla mahpusların teslim alınmaya çalışıldığını, ağır hasta mahpusların
tedavilerinin yapılmadığını ve hastaneye sevklerinin durdurulduğunu da kaydetti. Kaya, Öz yönetim
savunmasını çıkacağımız mahkemelerde yapmaya devam edeceğiz. Avukatlarımızla görüşme esasındaki
kayıtları kabul etmeyeceğiz. Bu durumla karşılaşan her arkadaşımız söylenmesi gerekenleri kendi
avukatlarıyla paylaşıp bu uygulamayı protesto ederek görüşmeden ayrılır. İletişim hakkından muaf tutma,
sık sık odalara baskın yapma, arama adı altında kitaplara el koyma, sohbet, spor hakkını engelleme
haklarından muaf tutma türü uygulamaları da kabul etmeyeceğimizi belirtiyoruz.
10 Ağustos 2016’da, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi mahpusların spor ve ortak sohbet
gibi sosyal etkinliklerini durduran cezaevi idaresi, yine mahpuslara ait sakıncalı görülen kimi bandrollü
kitaplara da el koydu.
10 Ağustos 2016’da, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi Hapishane İzleme Komisyonu
tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL'in Marmara Bölgesi'nde bulunan
cezaevlerine olan yansımalarını raporlaştırdı. Dernek binasında düzenledikleri basın toplantısı ile
kamuoyuna duyurulan raporun ayrıntılarını komisyon üyesi avukatlar Günay Dağ, Güçlü Sevimli ve Bülent
Şimşek açıkladı. Toplantıda ilk olarak konuşan avukat Günay Dağ, Marmara Bölgesi'ndeki cezaevleri
ziyaretleri sonucu bu raporu hazırladıklarını belirterek, OHAL sürecinde cezaevlerinde baskı ve şiddetin
arttığını gözlemlediklerini, en büyük hak ihlalinin savunma hakkına yönelik olduğunu söyledi. Mahpusların
avukatları ile görüşünün kayda alınması ya da görüşme sırasında bir görevli bulundurulması gibi
uygulamaların yaşandığını söyleyen Dağ, işkence ve kötü muamele iddialarının tüm cezaevlerinde ciddi
bir şekilde arttığını söyledi. "Hapishaneler işkence merkezine dönüştü" diyen Dağ, cezaevlerinin adeta
toplama kampına dönüştüğünü belirtti. Darbe girişimi nedeni ile gözaltına alınanların işkenceye uğradığı
yönünde Uluslararası Af Örgütü'nün açıkladığı raporun Adalet Bakanlığı tarafından yalanmasına da
değinen Dağ, "Bizim gözlemlediğimiz de cezaevlerinde bu kişilere yoğun bir işkence yapıldığı yönündedir.
Adalet Bakanı'nın sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası Af Örgütü'nü algı operasyonu yapmakla
suçlayan bakanlık asıl algı operasyonunu yapmaktadır" diye konuştu. Dağ'ın ardından raporun ayrıntılarını
aktaran avukat Güçlü Sevimli de, OHAL'in uygulanmaya başlanması ile birlikte ciddi oranda hak ihlalleri ve
işkencede artış gözlemlediklerini belirterek, OHAL'in başladığı andan itibaren özellikle siyasi mahpusların
tüm haklarının ellerinden alındığını söyledi. FETÖ'cü mahpuslara yönelik uygulanacağı söylenen
yasakların tüm mahpuslara uygulandığını vurgulayan Sevimli, siyasi iktidarın darbe girişimini kullanarak
cezaevlerinde yapmak istediği uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti.
Daha sonra cezaevlerindeki hak ihlallerini özetleyen Sevimli, şu noktalara değindi:
-Bakırköy Cezaevi'nde görüş yasağını protesto eden mahpuslar Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
-Bakırköy Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne sürgün edilen 32 DHKPC'li kadın işkence ve tacize maruz kaldı.
Avukatlarına müvekkilleri ile görüşmeleri sırasında saldırı yapıldı.
-Tekirdağ 1 ve 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde gardiyanlar koğuşlara girerek mahpusları darp ediyor.
-2 Ağustos'ta Sincan Cezaevi'nden Tekirdağ Cezaevi'ne çok sayıda sürgün var.
-Edirne F Tipi'ne gönderilen ikinci müdür Haydar Ali Ak nedeni ile cezaevindeki işkence arttı.
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-Hasta mahpuslar bir kangren sorun olarak duruyor. Bu anlamda Edirne F tipi Cezaevi'nde olan Mahmut
Boz'un tedavisinin yapılmasına izin verilmiyor.
-Mahpusların görüş, sohbet, iletişim hakkı kısıtlandı.
-Çıplak arama dayatması yapılmakta direnen mahpuslara işkence yapılmaktadır.
-Özgür Gündem, Evrensel, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazeteler mahpuslara verilmiyor.
Basın toplantısında son olarak konuşan Avukat Bülent Şimşek de, siyasi iktidarın OHAL'i fırsat bilerek
cezaevlerinde daha önce uygulamaya çalıştığı hak ihlallerini kanun hükmünde kararnamelerle (KHK)
hayata geçirdiğini belirtti.
ÇHD'li avukatlar, Adli Tıp uzmanlarının da FETÖ- PDY iddiası ile tutuklandığını belirterek, aralarında
hasta mahpuslara rapor verenler varsa, bu mahpuslar için Adli Tıp Kurumu'na yeniden başvuru
yapacaklarını duyurdu.
10 Ağustos2016’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cezaevi Komisyonu, İnsan Hakları Derneği (İHD),
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ile Tutuklu Hükümlü Aileleri
Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), cezaevlerinde yaşanan ağır hak ihlallerine
ilişkin Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yaptı. HDP Mûş Milletvekili Burcu Çelik Özkan ve İstanbul
Milletvekili Erdal Ataş'ın içinde yer aldığı HDP Cezaevi Komisyonu, Sincan Cezaevi yönetimi tarafından
hiçbir gerekçe gösterilmeden, mahpuslar ile görüşmeleri engellendi. Görüşme ÇHD ile ÖHD
avukatlarından oluşan altı kişilik bir grup tarafından gerçekleşti. Kurumlar adına ortak basın açıklamasını
okuyan HDP Milletvekili Çelik Özkan, OHAL ile birlikte cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin had safhaya
ulaştığını dile getirdi. Cezaevinde yaşananlara ilişkin komisyonun izlenimlerini açıklayan Çelik, "Spor,
kütüphane gibi sosyal etkinliklerin engellenmesi, gazete, dergi, kitap sayısında sınırlama, belli televizyon
kanallarına yasak uygulaması, şeklindeki ihlaller, rutin bir hal almaya başlamıştır" dedi. Son bir yıllık hak
ihlallerine ek olarak OHAL dönemindeki hak ihlallerine de eklendiğini söyleyen Çelik, telefon ile konuşma
hakkının on beş günden bir güne düşürüldüğünü ifade etti. Çelik, "Sınırsız görüşme hakkına sahip
avukatlara saat ve gün sınırlaması getirilmiş, savcı izni ile avukat müvekkil görüşmelerinde sesli ve
görüntülü kayıt almanın yolu açılmıştır" bilgisini paylaştı. Cezaevlerinin yüzde 99.69 doluluk oranına
ulaştığına dikkat çeken Çelik, mevcut durumun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ifade etti. Çelik,
"Cezaevleri özellikle seyahat etmesi sakıncalı bulunan hasta mahpuslar içini işkenceye dönüşmektedir"
diye konuştu. Sincan 2 Nolu F Tipi cezaevindeki tüm siyasi mahpusların sürgün edildiği bilgisini paylaşan
Çelik, toplamda 256 mahpusun sürgün edildiğini söyledi. Sürgünler sırasında mahpuslara işkence
yapıldığını da sözlerine ekleyen Çelik, Sincan çocuk ve gençlik cezaevlerinde bulunan 25 çocuğa da
OHAL rejiminin uygulandığını belirtti. Çelik ayrıca kadınların başta çıplak arama olmak üzere her tülü
cinsel şiddete uğradığını kaydetti.
11 Ağustos 2016’da, Osmaniye T2 Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslar aileleri aracılığı ile İnsan
Hakları Derneği (İHD) Osmaniye Şubesi'ne başvurdu. Osman Bozkurt adlı mahpusun gönderdiği başvuru
dilekçesinde, cezaevinde hak ihlallerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktardı. Hasta mahpusların
tedavi edilmeyerek hakaret ve saldırılara maruz kaldığını belirten Bozkurt, "Revire gidemiyoruz.
Gittiğimizde zaman hakarete uğruyoruz. Her zaman darp ediliyoruz. Görevliler koğuşumuza gelindiğinde
her yeri dağıtıyor ve kırıyor. Bize, 'Görevimiz dağıtmak, kırmak. Sizin de göreviniz toplamaktır' diyorlar ve
hakaret edip, darp ediyorlar. Bizler var olan haklarımızın ihlal edilmemesini istiyoruz" diyerek, duyarlılık
çağrısında bulundu.
11 Ağustos 2016’da, Cezaevlerinde yaşanan durumlara ilişkin bilgi veren TUHAD-FED Ankara Temsilcisi
Havva Özcan, cezaevlerindeki baskıların OHAL ile birlikte arttığını belirterek, "Mahpuslara yönelik
baskılardan tedirginiz" dedi. Mahpusların eşyalarını dahi almalarına izin vermeden zorla sürgün edildiğini
aktaran Özcan, durum karşısında direnmek isteyen mahpuslara da işkence yapıldığını söyledi. Özellikle
ağır hasta mahpuslar listesinde bulunan ve beynin ameliyatı olan Hayati Kaytan'ın da darp edilen
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mahpuslar arasında olduğunu belirten Özcan, "Kaytan arkadaşımızın sürgün edilmeden önce ameliyat
olması ve buradaki şartların orada olmaması bizi ciddi şekilde tedirgin etmektedir" diye konuştu.
Kendilerine ulaşan bilgilere zaten daha önce birçok kez kötü uygulamalarla gündeme gelen Tekirdağ
Cezaevinde durumun daha da vahim hale geldiğini sözlerine ekleyen Özcan, bazı ranzalarda 5-6
mahpusun uyumaya mecbur bırakıldığını ifade etti. Sürgün gönderilen mahpusların yemek ihtiyaçlarını
karşılaması için masa ve gerekli malzemelerin verilmediğini belirten Özcan, Wan'dan Kırıkkale'ye sürgün
edilen 27 mahpusun da darp edildiği açıkladı. Özcan, Kırıkkale cezaevinde hükümlü sayısının 170'e
çıktığını yatacak yer kalmadığını belirterek, "Hasta mahpuslar yerde yatmak zorunda kalıyor. Sabri Kaya
arkadaşımızın kalp kapakçığı yeni değişti ve buna rağmen Karabük'e sürgün edilmiş. Ama Karabük'te tam
teşekkürlü hastane olmadığı için sağlık tedavisini orada sürdüremez. Bundan dolayı tam teşekkürlü
hastanın olduğu bir yere gönderilmesini istiyoruz" diye konuştu. Darbeciler gerekçe gösterilerek siyasi
mahpusların haklarının kısıldığını vurgulayan Özcan, şunları söyledi: "Ailelerle görüşler engelleniyor.
Arkadaşlar her hafta aileleriyle telefon görüşmesi yapıyorlardı ama şimdi 15 günde bir görüşebiliyorlar. Bu
haksız durumun derhal kaldırılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın açık görüşleri, sosyal aktiviteleri
kaldırılmış hiçbirinden yararlanamıyorlar. Bu uygulama hem kadın arkadaşlar için hem de erkekler için
uygulanıyor. Bunlar kabul edilecek şeyler değil bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz."
11 Ağustos2016’da, Darbe girişiminin ardından Kırıklar F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ödemiş T Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edilen 40 mahpus Cezaevi Birinci Müdürü Celal Aslan'a ayakta sayım vermedikleri için
"Hazır Kuvvet" adlandırılan gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edildi. Yapılan saldırıda Mehmet
Yayan, Murat Işık, A. Vahap Narin, Nevzat Kılıç, Hasan Dağhan, Şiyar Aydemir, Muzaffer Öner, Aslan
Kızıl, Ozan Kısa ve Fırat Çelebi isimli mahpuslar ağır şekilde yaralandı. Sürgün edilen mahpuslarla
görüşmek üzere cezaevine giden Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYD-DER)
Eşbaşkanı Av. Seda Tanrıkulu'na, mahpuslar "Hazır Kuvvet" olarak nitelendirilen güvenlik birimi tarafından
darp edildiklerini anlattı. Yapılan sürgünün ardından 4 Ağustos akşamı 20.30 sıralarında Cezaevi Birinci
Müdürü Celal Aslan'ın bir koğuşa gittiğini belirten Tanrıkulu, sonrasında yaşanan şiddet olayını şu sözlerle
paylaştı: "Cezaevi Birinci Müdürü ayakta sayım istiyor. Mahpuslar da ayakta sayım vermediklerini
açıklamaya çalışıyorlar. Müdür koğuştan çıktıktan hemen sonra gardiyanlar birden bire o koğuşa
saldırarak 'Siz nasıl müdürümüz gelir ayağa kalmazsınız' diyerek, mahpusları darp ederek sürüklemeye
başlıyorlar. Mahpusları koğuşlarından çıkartarak havalandırma gibi bir yere götürüyorlar. Orada darp
ederek ters kelepçe yaptıktan sonra 14 mahpus yere yatırılıyor." Cezaevinde gardiyanlardan oluşturulan
"Hazır Kuvvet" olarak adlandırılan 10 kişilik bir ekibin olduğunu belirten Tanrıkulu, bu ekibin ırkçı
sloganlarla mahpuslara saldırdığını aktardı. Tanrıkulu, "Hazır Kuvvet denilen ekip 'Ne mutlu Türküm
diyene, vatan sana canım feda, teröristleri burada barındırmayacağız, idam gelecek gebereceksiniz
buraya darağacı kuracağız' sloganlarını atarak koridor boyu yürüdükten sonra 14 kişinin ters
kelepçelendiği alana geliyorlar. Gardiyanlarla birlikte Hazır Kuvvet denen ekip, tekbirler getirerek
mahpusları feci şekilde darp etmişlerdi" diye belirtti. Mahpusların darp edildikten sonra sözlü tacize de
maruza kaldıklarını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti: "Diğer koğuşta bulunan arkadaşlar, Kırıklar'dan
gelen eşyalarını almaya gittiklerinde yine Hazır Kuvvet denen ekip birden bire 'teröristleri burada
barındırmayacağız' sloganlarını atarak mahpuslara saldırmaya çalışmışlar. Mahpusların Kırıklar'dan
getirilen eşyalarının çoğu kayıp yada kırık durumda. Mahpusların aktarımına göre, Hazır Kuvvet ekibinin
ruh sağlığı yerinde olmayan insanlardır." Av. Tanrıkulu, darp edilen 14 mahpustan durumu ağır olan 4
tutsağa ilişkin de bilgiler verdi. Mahpuslardan Murat Türk'ün ellerine basarak işkence yapıldığını, Fehmi
Işık adlı mahpusun sol gözünün tamıyla şiş, burnunun kırık, dudaklarının ise patlak olduğunu aktaran
Tanrıkulu, Abdul Vahap Aydemir adlı böbrek hastası mahpusun ise karnında 28 tane cop izi mevcut
olduğunu paylaştı. Tanrıkulu, 5 gündür yoğun şekilde idrar kanaması yaşayan Aydemir'in, ayakta duracak
durumda dahi olmadığını belirtti. Yine Hikmet Adsız adlı mahpusun da darp esnasında sol dizinin
yerinden çıktığını aktaran Tanrıkulu, Abdulkahar Aksoy adlı ağır diyabet hastası mahpusun ise iki diz
kapağında derin yaralar mevcut olduğunu kaydetti. Cezaevinin fiziki yapısının da sağlıksız olduğunu
belirten Tanrıkulu, cezaevinin duvarlarından yataklarına kadar pislik içerisinde olduğunu ifade etti.
Tanrıkulu, yine hiçbir şekilde gazete verilmeyip mektuplarına el konulan mahpuslara çıplak arama
uygulaması dayatıldığını söyledi. Cezaevinin içerisinde bulunduğu bu duruma ve siyasi mahpuslara dönük
yaklaşımlar nedeniyle Adalet Bakanlığı'nı göreve çağıran Tanrıkulu, insan hakları örgütlerine de duyarlılık
çağrısında bulundu.
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12 Ağustos2016’da, Trabzon Cezaevi'nde kalan S.A. isimli mahpus, Özgürlükçü Hukukçular Derneği'ne
(ÖHD) gönderdiği mektupla OHAL'in cezaevine yansımasını gözler önüne serdi. Sayılarının 60 olduğunu,
küçük ve basık hücrelerde 6'şar kişi kaldıklarını belirten S.A, OHAL döneminde hukuktan bir beklenti
içinde olmanın faydasız olduğunu söyledi. S.A, yaşanan hak ihlallerinin ancak avukatlar aracılığı ile
Anayasa Mahkemesi'ne taşınabileceğini ifade etti. S.A, 2 aydır avukat ziyaretlerinin mahpuslar için
haftada bir günle sınırlandırıldığını vurgulayarak, "Koğuşların haftalık avukat görüş günleri var ve günü
belirlenmiş koğuştaki hükümlülerin avukatları başka bir gün geldiğinde görüştürülmüyor. Bu uygulama
'gizli genelge'ye dayandırılıyor ve yazılı sebep sunulmuyor. Bu gizli genelge denen şeyin hukukta yeri var
mı? Bu uygulamaların istendiği takdirde yazılı gerekçesinin sunulması zorunluluğu yok mu?" diye sordu.
S.A, havalandırmanın büyük kısmının üstünün güvenlik gerekçesiyle tellerle örüldüğünü aktararak, "Öyle
ki gökyüzü bile net görülemiyor. Zindan içinde zindandayız. Bunun da hukukta yeri var mı? İnfaz Hakimliği
ve Ağır Ceza'ya itirazdan olumlu sonuç çıkmıyor" dedi.
15 Ağustos 2016’da, İzmir Buca Kırıklar Kapalı Cezaevi'nde mahpuslara çıplak arama işkencesi yapıldığı
ortaya çıktı. 13 Ağustos sabah saatlerinde 3 Nolu koğuşa "arama" bahanesi ile giren gardiyanların,
mahpuslardan üstlerini çıkarmalarını istedi. Mahpusların tepkisi üzerine gardiyanlar aramayı yarıda bırakıp
koğuştan çıktı. Koğuştan çıkan gardiyanlar bundan sonra koğuş aramasında çıplak aramanın
yapılacağını, zorluk çıkaran hakkında cezalandırmaya gidileceği tehdidinde bulundu. Yaşanan olay
üzerine 12 yıldır cezaevinde tutulan Erdal Taş, ablası Delal Tantekin'i arayarak can güvenliklerinin
olmadığını bildirdi. Taş, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ile birlikte gardiyanların cezaevinde
keyfi uygulamalarda bulunduğunu aktardı.
14 Ağustos 2016’da, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde 7 Ağustos'ta hücre ve koğuşlarını ateşe
veren 9 DHKPC'li mahpus yanmış hücrelerde tutuluyor. Mahpuslar tamamen yanmış hücrelerde karbon
monoksit gazına maruz kalıyor. Yangından dolayı hücre ve koğuşlarda sağlam eşya kalmazken,
mahpuslarla görüşen Avukat Aycan Çiçek, cezaevi idaresinin mahpuslardan intikam almaya çalıştığını
belirtti. Müvekkilli Didem Akman'ın kullandığı bütün eşyaların yandığını ifade eden Çiçek, "Müvekkillim
ranza olmadığı için yanmış hücrede yerde yatıyor" dedi. İdarenin müvekkilline yeni eşya vermediğini
vurgulayan Çiçek, "Yanmış hücre ve koğuşlarda kalan mahpuslar ölüme terk edilmiş. Dışarı ile iletişimleri
de kesilmiş" dedi. Dumandan zehirlenen Akman'ın revire kaldırıldığını hatırlatan Çiçek, cezaevi
doktorunun Akman'a "İstersen seni süngerli odaya atmalarını söyleyebilirim" dediğini aktardı. Çiçek,
Akman'ın hastane sevk talebinin de sürekli ret edildiğini belirtti.
15 Ağustos 2016’da, İzmir Buca Kırıklar Kapalı Cezaevi'nde mahpuslara çıplak arama işkencesi yapıldığı
ortaya çıktı. 13 Ağustos sabah saatlerinde 3 Nolu koğuşa "arama" bahanesi ile giren gardiyanların,
mahpuslardan üstlerini çıkarmalarını istedi. Mahpusların tepkisi üzerine gardiyanlar aramayı yarıda bırakıp
koğuştan çıktı. Koğuştan çıkan gardiyanlar bundan sonra koğuş aramasında çıplak aramanın
yapılacağını, zorluk çıkaran hakkında cezalandırmaya gidileceği tehdidinde bulundu. Yaşanan olay
üzerine 12 yıldır cezaevinde tutulan Erdal Taş, ablası Delal Tantekin'i arayarak can güvenliklerinin
olmadığını bildirdi. Taş, darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL ile birlikte gardiyanların cezaevinde
keyfi uygulamalarda bulunduğunu aktardı.
15 Ağustos 2016’da, Yeni Demokrasi Aileleri Birliği (YDAB), OHAL uygulaması ile cezaevlerinde artan hak
ihlallerine ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nden basın toplantısı düzenledi. Açıklama
öncesi konuşan Demokratik Kadın Hareketi aktivisti Kıvılcım Arat, Tekirdağ ve pek çok cezaevinde
yaşanan insanlık dışı uygulama ve işkencelere dikkat çekerek, yaşanan sürecin yakından takipçisi
olacaklarını söyledi. Arat, duyarlı tüm kesimlerin cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı ses
çıkartması gerektiğini dile getirdi. Yeni Demokrasi Aileleri Birliği adına açıklama yapan Ali Bölükbaş,
Cezaevlerinde özellikle siyasi mahpusların devletin savaş ve saldırı politikaların hedefi haline geldiğini
belirtti, Bölükbaş, "Bu süreçte yüzlerce devrimci mahpus devlete tarafından sistematik işkenceler eşliğinde
başka hapishanelere sürgün edildi. Somut durumda Tekirdağ ve Edirne başta olmak üzere devrimci
mahpusların kaldığı hapishaneler toplama kamplarına dönüştürülmüş durumdadır" dedi. Bölükbaş, 3 kişilik
hücrelerde onlarca mahpusun kaldığını, mahpusların avukatlar ve aileleri ile görüştürülmediğini ve en
insani halk olan gazete ve dergilerin mahpuslara verilmediği bilgisini paylaştı. Sistematik baskı ve
işkencenin en yoğun yaşandığı yerlerden birinin Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi olduğunu belirterek,
mahpuslardan alınan bilgilere göre cezaevi idaresi tarafından oluşturulan 12-13 kişilik infaz koruma
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memurlarından oluşan bir birimin her gün siyasi mahpuslara süngerli odalarda işkence uyguladığını
kaydetti.
15 Ağustos 2016’da, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi Kadın Tutukevi'nde siyasi mahpus Mizgin Çiçek, DİHA
ya gönderdiği mektup ile cezaevinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti. Siyasal atmosferin cezaevlerine
de yansıdığını aktaran Çiçek, baskı ve işkencenin artarak devam ettiğini yazdı. Çiçek, daha önce
gönderdiği mektupların çeşitli nedenlerle kendisine iade edildiğini ya da el konulduğunu belirterek, Alanya
L Tipi Cezaevinin provokasyona açık hale getirildiğini dile getirdi. Çiçek, cezaevinde her koğuşa 3 kamera
yerleştirildiğini ve kameraların banyo ve tuvaletlerin içlerini görecek şekilde ayarlandığını bildirdi.
Cezaevinde aylık olarak yapılan aramaların haftada 3 defaya çıkarıldığını da yazan Çiçek, arama adı
altında tüm özel eşyalarının dağıtılarak, zarar verildiğini, kitaplarına el konulduğunu, gazetelerinin
verilmediğini, dergi ve gazetelerin üzerinden 3 ile 4 ay geçmesinin ardından kendilerine teslim edildiğini
ifade etti. Mektupların bile yırtılmış ya da tahrif edilmiş şekilde kendilerine verildiğini de belirten Çiçek,
Kürtçe mektupların ise tercüman ödeneği olmadığı iddiası ile gönderilmediğini ve yasaklandığını kaydetti.
Meclis'te bulunan siyasi parti gruplarına yazdıkları mektuplara el konulduğunu da dile getiren Çiçek,
"Yöresel kıyafetlerimiz propaganda suçu oluşturulduğu gerekçesi ile toplatıldı" diye aktardı.
15 Ağustos 2016’da, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gözaltında işkencelere maruz kaldıktan sonra tutuklanan
HPG'li Deniz Özdemir (26), "cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere bomba eğitimi vereceği" iddiasıyla 76
gündür tek kişilik hücrede tutuluyor. “Bombacı” ilan edilerek hücreye konan ve iddianamesi bile
hazırlanmayan Özdemir üzerindeki tecridin kaldırılması için yapılan başvurular da reddedildi.
17 Ağustos2016’da, OHAL ilanı ile birlikte kadın mahpuslara yapılan uygulamaları aktaran Tutuklu
Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Yöneticisi Dilek Özer, asıl
OHAL uygulamasını cezaevlerindeki siyasi mahpusların yaşadığını belirterek, cezaevlerinde hak
ihlallerinin tavan yaptığını söyledi. Özer, kadın mahpusların koğuşlarını erkek gardiyanlar eşliğinde
basıldığını, yine görüşe gelen görüşçülere çıplak arama dayatıldığını, bebeklerin dahi çıplak aramadan
geçirildiğini aktardı.
7 Eylül 2016’da, İHD İzmir şubemize Ödemiş T tipi Cezaevi'nden bulunan Mehmet Yayan tarafından
yapılan başvuruda; 25.08.2016’da, cezaevi müdürünün gönderdiği belgeye göre mahpuslar
24.08.2016’da, görüşe çıkarlarken aileler alkışlamışlar ve sevinçle gülmüşler; cezaevi idaresi bunu diğer
mahpusları rahatsız etmek ve personele direnmek diye algılayarak 11 gün hücre cezası vermiş. Mektupta
Mehmet Yayan, Aslan Kızıl adlı mahpusa personelin dirsek attığını asıl tacize uğrayanın kendileri
olduğunu belirtiyor.
17 Eylül 2016’da İHD İzmir şubemize gelen başvuruda; Ayla Subaşı, Evrim Erdoğdu'nun Şakran Kadın
Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Astım hastasıdır. 5 Eylül'de açık görüşten döndükten sonra koğuş
arkadaşı Filiz Gencer'in erkenden görüşten dönmesine rağmen koğuşta olmadığını görür, gardiyan ve
müdürle görüşmelerine rağmen çelişkili yanıtlar alırlar. En son, sevk edildiğini söylerler ama nerede
olduğunu söylemezler. Mahpuslar dikkat çekmek için eşyalarını yakarlar, gardiyanlar (Sinem ve Buse) ve
2.müdür Mehmet Davarcıoğlu koğuşa gelip yangını söndürmek yerine mahpuslara saldırırlar, yaralananlar
olmuş, hastaneye götürülmemişler. 2.Müdür Mehmet Davarcıoğlu Evrim'in olduğu revire gidip boğazını
sıkıyor diğer personeller elinden alıyor. Olaydan sonra 3 gün yemek, su, yatacak yer verilmemiş. Son iki
hafta iletişime geçilememiş. Denilmektedir.
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vesile Pehlivan, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Yılmaz Pehlivan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı
Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle 17.09.2016 tarihinde yaptığım görüşmede cezaevinde baskı
uygulandığını, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını,
odaların çok kalabalık olduğunu, Diyarbakır’dan gönderilen eşyaların hala kendilerine verilmediği belirtti.
Ayrıca oğlumun görüşlerinin keyfi bir şekilde kısıtlanmaktadır. Cezaevindeki bu uygulamalar bizi
kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep
ediyoruz.”

640

21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Yener, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Şaban Yener Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım
görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine
verilmediğini, temizlik ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihtiyaç duydukları su ihtiyacının
karşılanmadığını belirtti. Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu
hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Dilek Aralan, şu beyanlarda bulundu:
“Yakınım Fahri Aralan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine
sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve
kıyafetlerinin kendisine verilmediğini belirtti. Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu
konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Latif Barut, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Ahmet Barut Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım
görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine
verilmediğini, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Cezaevindeki bu uygulamalar
bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep
ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasine Güler, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim Sıddık Güler Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım
görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine
verilmediğini, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Eşim 76 yaşında yaşlı bir insan
ve yapılan uygulamalar sağlığını tehdit etmektedir. Eşim namaz kılarken kullandığı namazlığın bile
kendisine verilmediğini karton parçasının üzerinde namaz kıldığını, su olmadığı için abdest alırken
kantinden hazır su almak zorunda kaldığını belirtti. Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır.
Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
bulundu: “Yakınım Ferhat Özgün Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı
Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, yemeklerin az
ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını, odaların çok kalabalık olduğunu,
kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği belirtti. Kendisiyle görüşmeye gittiğimizde 1 aylık
çocuğunu görüşe almadılar. Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda
sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rıdvan Akıcı, şu beyanlarda
bulundu: “Yakınım Mehmet Akıcı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı
Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, yemeklerin az
ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını, odaların çok kalabalık olduğunu,
kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği belirtti. Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi
kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep
ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülçin Yaralı, şu beyanlarda
bulundu: “Abim Ahmet Yaralı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine
bir ay önce sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, sürgün
esnasında çıplak aramaya maruz kaldıklarını, kahvaltı ve yemeklerin yeterli verilmediğini, yenilmeyecek
kadar kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği, günde sadece 15 dk su
aktığını ve bunun yeterli olmadığını belirtti. Cezaevi Müdürü ile yapılan görüşmelerin sonuç vermediği
tutuklu sayısının fazla olması ve cezaevi kapasitesinin üzerinde olması gerekçe gösterilmektedir. Biz
cezaevi koşullarının iyileştirilmesini aksi halde koşulları iyi olan bir cezaevine naklini istiyoruz.
Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son
verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
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21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Ekşi, şu beyanlarda bulundu:
“Eşim Mehmet Ekşi Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine bir ay
önce sürgün edildi. Kendisiyle 17.09.2016 tarihinde yaptığım görüşmede cezaevinde su sıkıntısı
bulunduğunu bu nedenle temizlik yapamadıklarını, yemeklerin yeterli verilmediğini ve aç kaldıklarını,
yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği, odaların çok
kalabalık olduğunu sürgün esnasında yanlarında götürdükleri kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendilerine
verilmediğin, cezaevinde baskı uygulandığını belirtti. Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi
kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep
ediyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasife Kurt, şu beyanlarda bulundu:
“17.09.2016 tarihinde Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum Abdullah Kurt’u ziyaret ettim.
Cezaevinde görüş süresi 40 dakika olarak belirlenmesine rağmen ve diğer ailelerle beraber görüşe
girmeme rağmen sadece 15 dakika görüştürüldü. Görüşmeden önce taciz edilecek şekilde arandık.
Üzerimizdeki kıyafetlerin neredeyse tamamı çıkartılmak istendi. Bunun yanlış olduğunu belirtmek
istediğimizde “gerekirse çıplak girecekseniz (X-ray)” şeklinde yanıt aldık. Aramada yaşadığımız sıkıntıyı
görüşecek muhatap bulamadık. Ne cezaevi müdürü ne de cezaevi savcısıyla görüşme talep etmemize
rağmen görüşemedik. Oğlum cezaevinde maruz kaldığı sorunları anlattı. Günde sadece 15 dakika soğuk
su verildiğini, sıcak su verilmediğini söyledi. Kendilerine verilen suyun, tüketim açısından yetersiz
kaldığını, bu nedenle kantinden hazır su almak zorunda kaldıklarını söyledi. Oğlum 45 gün önce
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden sevk edildi. O günden bugüne kıyafetleri kendisine verilmiyor. Kaldıkları
koğuşlardan kendilerine ait özel eşyalarının, infaz koruma memurları tarafından tahrip edildiğini söyledi.
Bu sorunların giderilmesi amacıyla derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan anne Baltaş, şu beyanlarda bulundu:
“17.09.2016 tarihinde Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum Azad Baltaş’ı ziyaret ettim.
Oğlumla sadece 40 dakika görüşebildim. Görüş süresinin daha önce 1 saat olduğu ancak bu görüşmede
40 dakika ile sınırlandırıldığını öğrendim. Oğlum yaklaşık 45 gün önce Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
sevk edilmişti. Sevk edildiği günden bugüne oğlum cezaevinde karşılaştığı bazı sorunları anlattı. Oğlum ve
beraberindekiler sevk edildikleri gün cezaevinde kötü muameleye maruz kalmışlardı. Yaklaşık 1 aydır su
sorunu yaşadıklarını anlattı. İçme ve banyo için yeterli su temin edilmediğini, gerekli içme suyunun
kantinden temin edildiğini anlattı. Kendilerine verilen yemeklerin düzensiz ve beslenmeye uygun
olmadığını, kimi zaman tüketilecek durumda olmadığını söyledi. Oğlumun ve arkadaşlarının maruz kaldığı
bu sorunların çözümü için derneğinizin girişimlerde bulunması için yardım talebinde bulunuyorum.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Edibe Gökdere, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Şirin Gökdere, Diyarbakır D Tipi cezaevindeyken Gaziantep L Tipi cezaevine
sevk edildi. 17.09.2016 tarihinde kendisiyle yaptığımız görüşmede sularının olmadığını, susuzluktan dolayı
her an hastalıkların başlayacağını, yemeklerin yenilmeyecek durumda olduğunu söyledi. Kendilerine daha
önce götürdüğümüz iç çamaşır ve elbiseleri halen almadıklarını belirti. Bize her şeyin kantinden
alınmasının dayatıldığını söyledi. Oğlumun cezaevindeki durumu iyi değildir. Diyarbakır D Tipi
Cezaevindeki elbiseleri halen verilmemiştir. Derneğinizden bu konuda yardım istiyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hatice Sipcik, şu beyanlarda
bulundu: “Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipine gönderilen kardeşim Mehmet
Emin Erdağ ile 17.09.2016 tarihinde cezaevinde yaptığım görüşmede; cezaevinde bize baskı
uyguladıklarını, Diyarbakır D Tipindeki eşyalarımızın hala bize verilmediğini, suyun olmadığını,
yemeklerin yenilecek durumda olmadığını söyledi. Daha önce beraberimde götürdüğüm iç çamaşırları
halen almadıklarını bunu sorduklarımızda bize kantinde alsın dediler. Sudan dolayı yeterince temizlik,
banyo yapamadıklarını her an hastalıkların başlayacağını söylediler. Ayrıca görüşme esnasında biz
kadınlar iç çamaşırlarımızı çıkardıktan sonra arama yerinden geçebildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.
Bu konuda derneğinizden yardım istiyoruz.”
23 Eylül 2016’da İHD İzmir şubemize yapılan başvuruda, Nedim Gül ve arkadaşları 03.08.2016’da, Kırıklar
F Tipinden Ödemiş Tipine sürgüne gönderilmişler. Burada konuldukları her üç hücrenin yemekhanesinde
de kamera bulunmaktadır. Kameraların her yerde olması; sürekli gözetlenme duygusu ve psikolojisinin
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insanda yarattığı travmatik sonucunun ve insan onuruna yakışmayan bu uygulamanın kaldırılmasını talep
ediyorlar.
24 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sait Erdağ, şu beyanlarda
bulundu: “Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipine gönderilen kardeşim Mehmet
Emin Erdağ ile 17.09.2016 tarihinde cezaevinde yaptığım görüşmede; cezaevinde bize baskı
uyguladıklarını, Diyarbakır D Tipindeki eşyalarımızın hala bize verilmediğini, suyun olmadığını,
yemeklerin yenilecek durumda olmadığını söyledi. Daha önce beraberimde götürdüğüm iç çamaşırları
halen almadıklarını bunu sorduklarımızda bize kantinde alsın dediler. Sudan dolayı yeterince temizlik,
banyo yapamadıklarını her an hastalıkların başlayacağını söylediler. Ayrıca görüşme esnasında biz
kadınlar iç çamaşırlarımızı çıkardıktan sonra arama yerinden geçebildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.
Bu konuda derneğinizden yardım istiyoruz.”
28 Eylül 2016’da derneğe gelen mektubunda M. L. “Şu an bulunduğum Tekirdağ 1 Nolu F Tipi
Hapishane’de artık idare kedinin fareyle oynadığı gibi bizimle oynuyor, daha önce aylarca yerimin
değiştirilmesi için dilekçe vermeme rağmen dikkate alınmadı, yer yok denerek geçiştirildi. Şu an C- 95’e
getirildim, beton zeminde yatırılıyoruz, hücrede adım atacak yer yok, havlu asacak yer, elimizi yüzümüzü
yıkayabileceğimiz bir yer bile yok. Hastalıkların artması oluşması için adeta davetiye çıkarılıyor. Öyle ya
da böyle buradan çıkmak gerekiyor. Sabretmek düşünmek süreci geride kaldı. Hapishanedeki bu zulüm
uygulamalarına karşı sessiz kalmak güç, dilekçeyle sözle yapılacak bir şey kalmadı. Bir mektup
gönderiyorsun iki hafta onun akıbetini öğrenmekle uğraşıyorsun. Dilekçe üstüne dilekçe yazıyorsun bir
sonuç yok. Süreç artık fiili tavır, tutum ve karşı duruş dışında bir imkan tanımıyor. Bunlar hücreleri
yakmamızı istiyorlar onu da yapacağız artık” dedi. Bizden bununla ilgili kamuoyu oluşturmamızı talep etti.
(İHD İstanbul)
4 Ekim 2016’da, OHAL’le birlikte hak ihlallerinin tavan yaptığı Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde, siyasi
mahpuslara yönelik baskılar işkenceye dönüştü. Spor ve havalandırma hakları ellerinden alınan
mahpusların tıraş olunması için kullandıkları tıraş makineleri, cımbız, küçük makas ise cezaevi yönetimi
tarafından keyfi olarak toplatıldığı öğrenildi. Mahpuslar tarafından dile getirilen ihlaller; telefonla konuşma
hakları gerekçe gösterilmeden ellerinden alınan mahpuslara gazete, mektup ve dergilere “sakıncalı”
görülerek el konuluyor. Mahpusların bulundukları koğuşları temizlemeleri içi ise villada ve fırça sapları
verilmezken mahpuslar bezlerle yaşam alanlarını temiz tutmaya çalışıyor. 3 kişilik koğuşların mevcudu
artan tutuklama furyalarıyla birlikte 8’e ulaşırken mahpuslar nefes almakta dahi zorluk çekiyor. Aralarında
ağır hasta mahpusların da olduğu 20 mahpusun farklı koğuşlarda bulunduğu cezaevinde, sağlık durumları
da gün geçtikçe kötüye gidiyor. Revire dahi çıkarılmadıkları öğrenilen hasta mahpusların farklı hastanelere
sevklerine de “güvenlik” gerekçesiyle izin verilmiyor. Kalabalık koğuşlarda sağlık sorunları gün geçtikçe
ağırlaşan hasta mahpusların önceden kullandıkları ilaçları ise ya verilmiyor ya da zamana yayılıyor.
Mahpuslara temizlenmeleri için yeteri düzeyde sıcak su verilmediği gibi temiz battaniye ve yatak örtüleri
de verilmiyor.
6 Ekim 2016’da, Nusaybin'de tutuklanıp Osmaniye T Tipi Cezaevi'ni konulan mahpusların yakınları, yaralı
halde tutuklanan mahpuslardan 5'inin tedavileri yapılmadığı için uzuvlarının çürümeye başladığını anlattı.
"teslim oldular" mizanseni ile gözaltına alınıp tutuklanan 23 kişinin cezaevinin normalde 9 kişilik olan A-18
koğuşuna konulduğunu paylaşan aileler, tutuklulardan 5'inin yaralı olmalarına rağmen tedavilerinin
yapılmadığını aktardı. Gözünden yaralanan Osman Bozkurt'un tedavisinin yapılmadığı için her iki gözünü
kaybettiğini, kolunda mermi yarası olan Nurullah Akyüz isimli mahpusun ise kangren olma tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu aktaran aileler, bacağında şarapnel parçası bulunan Mahsun Çay'ın, bacağında
mermi yarası olan Mehmet Faruk Engin ile elmacık kemiğinde kırık bulunan Fırat Çiftçi isimli mahpusların
tedavilerinin yapılmadığını için uzuvlarının çürümeye başladığını kaydetti.
7 Ekim 2016’da, Tutuklu gazeteciler için tutulan "Özgürlük Nöbeti"nde konuşan avukat Fethiye Çetin, Aslı
Erdoğan'ın 2 haftadır hırka talebinde bulunduğunu ancak, hırka verilmesinin bürokrasiye takıldığını belirtti.
9 Ekim 2016’da, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 2 mahpusun, aylardır görüşemedikleri ailelerinin
bulunduğu Şırnak’a sevk edilmek için 47 gündür sürdürdükleri açlık grevi eylemini ölüm orucuna
çevirdikleri öğrenildi.
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10 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da tutuklanan Eğitim Sen üyesi olan Fatma Gülçiçek Arı ile Adile Gülçiçek
Ekici kardeşlerin çocukları, 5 yaşındaki Agit ile 18 aylık Şerman bügün annelerinin görüşüne gitti.
Tutuklanan 2 Eğitim Sen üyesi kardeşlerin Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevindeki kapalı görüşüne giden
çocuklar, anneleriyle telefon üzerinden görüştü. Fatma Gülçicek Arı'nın eşi, görüş sırasında çocukların
ağladığını annelerinin kucağına gitmek istediğini ancak buna izin verilmediğini söyledi
11 Ekim 2016’da, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan DİHA muhabiri Muhammed Doğru, okul
arkadaşlarıyla birlikte 15 Nisan günü gözaltına alınması sonrası "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt
üyesi olmak" iddialarıyla tutuklandığı 19 Nisan tarihinden bu yana Kocaeli 2 No'lu F Tipi Kapalı
Cezaevi'nde tutuluyor. Yaklaşık 6 aydır tutuklu olan DİHA muhabiri Doğru, cezaevinde yaşanan hak
ihlallerini gönderdiği mektup ile anlattı. 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra cezaevinde baskı ve
hak ihlallerinin arttığını aktaran Doğru, "Cezaevinde kalan birçok mahpus 10 yılı, 20 yılı bulan sürelerle
cezaevinde kalıyor olmasının getirdiği sağlık sorunlarıyla baş ediyor. Kimi mahpus ağır bel hastalıkları,
kimileri de bulaşıcı hastalıklarla mücadele ediyor. Cezaevi koşulları hastalığa yol açan özelliklere sahip.
Bizlerin kısıtlı olan sağlık, temizlik malzemeleri büyük orada toplatılmış durumda. Temizlik için temel
ihtiyaç olan fırça ve çekpas birer tane olacak şekilde kısıtlanmış durumda. Bir tek fırça ve çekpas ile hem
banyo-wc temizliği, hem de genel yaşam alanlarının temizliğini yapmak mecburiyetindeyiz. Bu
uygulamalar basit değil. Bunlar cezaevi koşulları ve mahpusların mevcut sağlık sorunlarıyla birleştiğinde
çok kısa sürede daha ağır sağlık sorunlarına yol açacak niteliktedirler" dedi. Cezaevinde haftada 2 gün ile
sınırlı olan revirin, mahpusların ihtiyaçlarına cevap olmakta yetersiz kaldığını belirten Doğru, hastane
sevklerinin ise bazen haftalar sonra yapılabilindiğini kaydetti. Yine cezaevindeki mahpus sayısının
artmasıyla beraber odaların mevcudunun 3 kişiden 6 kişiye çıkarıldığını kaydeden Doğru, mektubunda
cezaevinin durumunu "Odalar 3 kişinin kalabileceği şekilde dizayn edildiği için diğer 3 kişi yerde yatmak
zorunda kalıyor. Havaların artık yavaş yavaş soğumasıyla beraber yerde yatanların yatakları nemleniyor,
küfleniyor. Dolaplar da olmadığı için 3 kişi elbise ve eşyalarını çöp poşetlerinde tutuyor. Bu durumda
elbise vs. küflenmesine neden oluyor. Tüm bu sıkıntılara ne Adalet bakanlığı ne de kurum idaresi çözüm
bulmuyor. Aksine bu durumdan kar elde etme peşinde. Mahpuslara yatakların altına yerleştirmeleri için
kantinden sünger satıyorlar. Onların tanesi de 15-30 TL" ifadeleriyle anlattı. Doğru, geçmişte haftada 10
dakika olan telefon görüşme haklarının OHAL'den sonra 2 haftada bire çıkarıldığını da belirtti. Doğru'nun
dikkat çektiği diğer sorunlar ise şunlar oldu: "Telefon görüşleri tutuklu ve hüküm özlü mahpuslar için
uygulanıyor. Genel anlamda darbecilere yapılan uygulamalar, biz tutuklulara da uygulanıyor. Yine telefona
çıkan her tutsağa isim ve soy isim şeklinde tekmil dayatılıyor. Tekmil uygulamayan mahpus telefon
görüşünden yararlanamıyor. Görüşlerde ise, ayda 3 kapalı 1 açık olan görüşlerimiz, OHAL'den sonra 2
haftada bir kapalı ve 2 ayda bir de açık olarak uygulanıyor. Amca, dayı, hala, yeğen vs. ve 3 kişilik
görüşçü hakkı da ortadan kaldırılmış durumda. Bunlar görüşlere gelemiyor artık. Yine yemek konusunda
da sağlık açısından sıkıntılar mevcut. İşte bu gelişme ve hak ihlallerini çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lere
yazdığımızda mektup ve fakslara da cezaevi idaresi tarafından türlü gerekçelerle engellenmektedir. El
konulan mektuplara dair infaz hakimliğinin mahpusların lehine verdiği onlarca emsal karar olmasına
rağmen, cezaevi bu tutumlarından vazgeçmemiştir."
11 Ekim 2016’da, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun işkence ve kötü muameleyle ilgili son
toplantısında HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Şirnex, Ödemiş, Şakran, Alanya ve Tekirdağ
cezaevlerinde yaşananları aktardı. Alanya'daki kadın mahpusların banyo yaptıkları alanlara yirmi dört saat
kamera yerleştirildiğini bildiren Özkan, komisyon konuşmasında şunları aktardı: "Alanya'da kadınların
banyo yaptıkları alanlara bile yirmi dört saat kamera yerleştirdikleri gerçekliği. Onun dışında, Tekirdağ,
özellikle F2, ziyaret gerçekleştirdiğimiz bir cezaevidir. Burası ve o gün dahi oradaki uygulamaların hangi
noktada olduğu, ziyareti gerçekleştiren değerli üyeler tarafından tespit edilmiştir ki düşünün, OHAL
sonrası, uygulamaların nasıl bir noktaya geldiğini, gerçekten merak ediyorum." Hapishanelerdeki
operasyonlara da dikkat çekerek, "Fetullahçı terör örgütüyle mücadele adı altında, infaz kurumlarında,
özellikle idari yapıda gerçekleştirilen operasyonlar oradaki insan haklarıyla ne yazık ki aynı zamana denk
geliyor. Kurumlardaki kişilerin bilinçli olarak ya da kasten tutuklu ve hükümlülere nasıl yönelmiş olduklarını
şu anda ortaya koyamayız belki" diyen Burcu, hapishanelerdeki operasyonların üzerinde durulması
gerektiğini belirtti.
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11 Ekim 2016’da, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan siyasi mahpuslar, aileleri aracılığıyla yaptıkları
açıklamada, OHAL ile birlikte haftada bir olan telefon görüşmelerinin 2 haftada bire düşürüldüğünü, gelen
mektupların kendilerine verilmediği ifade etti. Cezaevi içi soysal etkinliklerinin kaldırıldığını kaydeden
mahpuslar, revire çıkarılmaların kısıtlandığını ve polislerin cezaevinde kan alma bahanesiyle siyasi
mahpusları tehdit ettiğini aktardı. Son dönemlerde yaşanan tutuklamalarla beraber cezaevinde tutukların
sayısının artığını ifade eden mahpuslar, yerde yattıklarını ve itiraz edenlerin sürgün ile tehdit edildiklerini
belirtti. Mahpuslar gazete, dergi ve kitap gibi demokratik yayınları cezaevine alınmadığını vurgulayarak,
yaşanan hak ihlalleri karşısında kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.
18 Ekim 2016’da, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nin hak ihlalleri konusunda gündemdeki yerini
koruduğunu ifade eden İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Başkanı Avukat İlhan Öngör, AKP
tarafından ilan edilen OHAL'le birlikte hak ihlallerinin tavan yaptığını aktardı. Mahpusların zor şartlar
altında olduğunu söyleyen Öngör, "Mahpuslar 3 kişilik koğuşlarda 6 kişi kalıyor. Tuvaletin dibinde ve
ranzasız yerde yatıyor" şeklinde Kürkçüler cezaevinin durumunu özetledi. Cezaevinde sürekli müvekkili
Emre Erdem'in gardiyanların saldırısına uğradığını kaydeden Erdem'in avukatı Avukat Tugay Bek ise,
cezaevi idaresince cezaevinde gergin bir ortamın yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Bek, "Müvekkilim Erdem
bir ay içerisinde 3 kez gardiyanlar tarafından darp edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Herhangi bir sebep olmaksızın gardiyanların kasti bir şekilde gerginlik yaratma çabalarının sonucu
olduğunun kanaatindeyiz" şeklinde konuştu. "Cezaevi idaresi içerde sürekli olarak bir psikolojik baskı
yaratmaya ve gerginlik politikası yürütmeye çalışıyor" diyen Bek, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı
Cezaevi'nde tutuklu bulunan Özgecan Arslan'ın katil zanlısının öldürülmesi sonrası tüm Mahpusların
sosyal haklarının ellerinden aldığını hatırlattı. OHAL birlikte cezaevinde bulunan mahpusların tüm
haklarının ellerinden aldığını söyleyen Bek, "Tutuklu ve hükümlüler şuanda tecrit koşullarında. En ufak
talepleri bile karşılanmıyor. Revir talepleri karşılanmıyor. Dilekçelerine cevap verilmiyor. Açık görüş ayda
bir kez iken şuan da iki ayda bire çıkarıldı. Bazı mahpusların aileleri için görüş hakkı 3 ay kısıtlandı"
şeklinde konuştu.
20 Ekim 2016’da derneğe gelen mektupta Ş.Y. T.M. M.E. Z.B. B.C. “İki ay önce 70 arkadaşımızla birlikte
Tekirdağ 2 Nolu F Tipine getirildik, kötü muameleye maruz kaldık. Bazı arkadaşlarımız işkenceye uğradı,
darp edildi. Buna rağmen ne bir tutanak tutuldu ne de ısrarlarımıza, dilekçe vermemize rağmen revire
çıkarıldık. Bu cezaevinde fiziki darp dahil olmak üzere sistematik hale getirilen kötü muamele uygulamaları
sıradanlaşmıştır. Bakanlık dahil ilgili mercilere yaptığımız başvurulardan sonuç alamadık. Kurum
müdürüyle görüşme talebimiz reddedildi. Sorunlarımızı çözecek bir muhatap bulamıyoruz. Cezaevi adeta
gardiyanlara bırakılmış onlar da keyiflerince yönetiyor. Buraya getirilince rastgele odalara konduk. Oda
birleştirme taleplerimiz reddediliyor. Birçok eşyamız çöpe atıldı. Üç kişilik odada altı kişi kalıyoruz.
Yerlerde yatıyoruz. Masa sandalye verilmedi. Üç kişilik yemek kabında altı kişi yemek yiyoruz. Sohbet,
spor, atölye bütün haklarımız askıya alınmış bulunuyor. Cezaevi birimleri ve personel denetlenmiyor. Artık
dayanılacak gibi değil. Geriye yapabileceğimiz son şey olarak açlık grevi kalmıştır. Onu tartışıyoruz.
Sorunlarıma bir çözüm bulunmasa açlık grevine başlayacağız.” Dedi. (İHD İstanbul)
21 Ekim 2016’da, Ağustos ayında Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen siyasi mahpus
Abdulselam Çakdavul'un sürgün edilmeden önce kaleme alınan "Medler İle Yeniden Doğuş" adlı 250
sayfalık kitap taslağına cezaevi idaresi tarafından el konuldu.
17 Kasım 2016’da, 9 Kasım gecesi Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların saldırısına maruz
kalan 20 siyasi mahpustan o günden beri alınamadığı öğrenildi. 9 Kasım’dan bu yana haber alınamayan
mahpusların aileleri kaygılı olduklarını belirterek yardım talep ettiler.
Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde Ahmet Gerez, uzun süredir cezaevinde hak ihlalleri ile karşı karşıya
kaldıklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu baskı ve hak ihlallerinin arttığını söyledi.
Gerez, hak ihlallerine ilişkin şunları kaydetti: "Öncelikle genelgelerle tanınan tüm haklarımız elimizden
alındı. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerimiz engellenmektedir. Tam anlamıyla bir psikolojik baskı
uygulanmaktadır. 10 kişilik odada şu an 21 kişi kalıyoruz. 4 arkadaşımız yerde yatmakta, oda dar olduğu
için rahat hareket etmek mümkün değil. Bununla birlikte havalandırma kapısı sabah saat 8.00'dan sonra
açılıyor. Etkinliklere çalışamadığımız için de ciddi bir psikolojik sıkıntılar yaşamaktayız. Aynı zamanda en
küçük bir hak arayışında disiplin cezası veriliyor. Hastaneye sevklerde jandarmanın provokasyon ve
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hakaretlerine maruz kalıyoruz. Ailelerin gönderdiği kolilerdeki eşyalar keyfi olarak verilmiyor. Bu konuda
müdürlük keyfi bir şeyler üretiyor; defter, kalem iç çamaşır, çorap ve giysiler renk gerekçesiyle verilmiyor.
Odaların koşulları doluluk oranı tedavi olmamızı engelliyor. Yavaş yavaş ölüme mahkum edilmiş haldeyiz.
Ne insanın dayanma gücü yeter bu şartlara ne de sabır. Bu konuda yapılacak tek şey kalmış; bu şartlarda
ölüme razı olmaktansa onurlu bir karşı koyuştur."
Buca F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan M. Nuri Özen, 15 Temmuz’dan beri sohbet, atölye, spor gibi hiçbir
faaliyetlerinin olmadığını dile getirdi. Cezaevi yönetiminin Olağanüstü Hal (OHAL) ve Kanun Hükmünde
Kararnameleri (KHK) gerekçe göstererek her türlü sosyal faaliyetin engellendiğini belirten Özen, "Açık
görüş, mektup, fax bunlara izin verilmemesi en büyük hak ihlalidir. Son dönemlerde yoğun tutuklanmalarla
buraya getirilen politik kişiler bulunduğumuz A-Bloka verilmeyip C-Bloka FETÖ vb. gurupların içine
gönderilmektedir. Aynı şekilde bulunduğumuz odaların arasına da çeşitli suç örgütleri yerleştiriliyor.
Kızıltepe Belediye Başkanı İsmail Asi geldiği günden beri tek başına 3 kişilik odada tutuluyordu, tüm
girişimlere rağmen yanına kimse alınmadı. En son 19 Aralık’ta tek kişilik hücreye alınacağı söylenip
oradan alındı. Nereye götürüldüğünü bilmiyoruz, ciddi endişe duyuyoruz. Tüm sorunlarımız için idareyle
görüşme talebimiz reddediliyor, muhatap bulamıyoruz. Hak ihlalleri büyüyor, kamuoyundan duyarlı
olmasını temenni ediyoruz" diye kaydetti.
27 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde askeri operasyon düzenleneceği
gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saat 05.00’da başlayan yasağın ikinci bir duyuruya
kadar devam edeceği belirtildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesine bağlı
Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya köyü, Hazro ilçesine bağlı Çitlibahçe,
Sarıerik ve Ormankaya köyü ile Kocaköy ilçesine bağlı Boyunlu köyünün giriş çıkışlara yasaklandığı
duyuruldu.
28 Aralık 2016’da, Mersin Tarsus C Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda tutulan kadın tutuklulara dönük hak
ihlallerini aktaran İnsan Hakları Derneği Cezaevi Komisyonu Üyesi Avukat Özgür Çağlar, sorunların
günden güne arttığını kaydetti. Çağlar, Tarsus Cezaevi'nde uzunca bir süredir tutukluların hak ihlallerine
maruz kaldığını belirterek, “Cezaevi idaresinin keyfi uygulamaları muameleleri tüm girişimlere rağmen
devam ediyor. Son olarak yapmış olduğumuz inceleme sonucunda cezaevinde ciddi anlamda bir kapasite
sorunu var. Kapasitenin çok üzerinde mahpusların bulunduğunu gördük. Cezaevinde bir ranzada 3 tutuklu
kadın yatmak zorunda kalıyor. Yine her koğuşta 81 kişi tutuluyor” dedi.
29 Aralık 2016’da, Tunceli Üniversitesi’nde Edebiyat Bölümü son sınıf öğrencisiyken katıldığı basın
açıklamasından dolayı tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Zekeriya Gezer, görüşe
gelen ailesi aracılığıyla hak ihlallerini anlattı. Gardiyanların hakaretine uğradıklarını belirten Gezer, yine
gardiyanların fiziki şiddetine maruz kaldıklarını da aktardı. 6 kişilik koğuşlarda 12 kişi kaldıklarını ve
yatacak yer dahi olmadığını söyleyen Gezer, OHAL kapsamında baskıların giderek arttığını iletti.
29 Aralık 2016’da, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan kadın siyasi tutuklular, maruz kaldıkları
uygulamaları yazdıkları mektupta anlattı; Gardiyanların sayımlar için koğuşlara çok kalabalık girdikleri ve
tutuklulara kaba davranıp, gerginlik çıkarmak istediğini belirten kadınlar, yakın zamanda tutuklanan Sakine
isimli yaşlı kadının cezaevine götürüldüğü sırada çıplak aramaya tabi tutulduğu ve yeni gelen tüm
tutuklulara da bu uygulamanın dayatıldığını dile getirdi. Siyasi tutuklu kadınlar için yeni bir koğuş açıldığı
ve buraya sevk edilen kadınların eşyalarının X-Ray cihazından geçirildiği ve yapılan işlemin ardından
birçok eşyanın kendilerine geri verilmediğine mektupta yer veren kadınlar, verilmeyen eşyaları arasında
yorgan yastık gibi eşyalarının da olduğunu belirtti. Yine, yeni açılan koğuşun farklı bir blokta yer aldığını ve
iki adli koğuşun arasında kaldığı, burada kalan siyasi tutukluların yan koğuşlardaki adli tutukluların sözlü
sataşmalarına maruz kaldığını ifade eden kadınlar, yeni açılan koğuşa daha çok yeni tutuklanan kişilerin
konulduğu ve burada baskılara maruz kaldıklarını söyledi. Siyasi görüşlerinden kaynaklı tutuklananların ilk
cezaevine getirildiğinde yönetim tarafından “bağımsızlar” koğuşu olarak adlandırılan koğuşlara
konulduğunu ve “burada siyasi tutuklu kalmıyor” denildiğine dikkat çeken kadınlar, çok sayıda siyasi
tutuklunun “tarafsız” ve adli koğuşlarda kaldığını belirtti. Yeni tutuklananların son zamanlarda gardiyanlar
tarafından “otur-kalk” uygulamasına tabi tutulduğunu dile getiren kadınlar, siyasi koğuşlara gitmek isteyen
yeni tutuklananların ise ceza almakla tehdit edildiğini söyledi. Bunun yanında kadınlar mektupta, başka
cezaevinden Bakırköy Cezaevi’ne sevk edilen kadınlara eşyalarının “kantinde bu eşyadan yok” denilerek
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verilmediğini sevk edilen eşyalarının ise gönderilmediğini belirtti. Kadınlar, ayrıca, hastaneye sağlık
kontrolüne götürülenlerin de kelepçeli muayeneye zorlandığı ve askerlerin odada bekletildiğini de
mektuplarında yer verdi.
Silifke Hapishanesinde tek kişilik koğuşta kalan Hamza Çiçekçi’nin avukatlarıyla yaptığı görüşmeden elde
edilen bilgiler;
32 gündür tek kişilik koğuşta kalıyor. Anlatımına bakılırsa koğuş değil hücre denebilir. Bu cezaevine
geldiği ilk günden itibaren sevk talep etmesine rağmen sevk edilmiyor. Talep etmesine rağmen saçlarını
kesecek bir berber gelmiyor. 32 gündür çay içememiş çünkü verilmiyor. Sigara içmesi görevlilerin
inisiyatifinde, sigarası yanında olmadığı için görevlilere sesleniyorve sigarası getirilirse içilebiliyor. Sıcak su
bazen hafta da bir bazen iki haftada bir rica minnet temin edilebiliyor. Havalandırmaya birkaç günde bir 15
dakikalığına çıkarılıyor. Arada bir akşamları bir bardak sıcak su veriliyor. Kaldığı yerde ve yakınında inşaat
çalışmaları olduğu için sürekli toz, toprak, kum, çimento tozuna maruz kalıyor, ayrıca bronşit hastası
olduğu için bu durumdan fazlasıyla rahatsız oluyor. Talep etmesine rağmen gazete verilmiyor.
Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali
5 Ocak 2016’da Hakkında farklı hastanelerden alınan “tek başına yaşayamaz” raporlarına rağmen tahliye
edilmeyen ve Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan Celal Şeker’in artık yürüyemez hale geldiği öğrenildi.
Diyalize girmek zorunda olan ve kalp kapakçığı yetmezliği, damar yollarında tıkanma, göbek fıtığı, yüksek
tansiyon ve akciğerinde kitle bulunan Celal Şeker’in bir gözünün de görme yetisini yitirdiği bildirildi.
10 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Zafer Tüzün, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevinden bize mektupla başvuruda bulunan Zafer Tüzün, cezaevinde geçirmiş olduğu
hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi sürelerinin yeterli derecede yapılmadığına dair bilgilendirme yapıldı.
Bu konuda derneğin yardımını talep etmektedir.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Ocak 2016’da, şubemize Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet Tur, şu
beyanlarda bulundu: “Ben İstanbul Silivri’den Siverek T Tipi Cezaevine nakil oldum. Buraya gelmeden
önce ayak bileğimden 3 defa ameliyat oldum ama ayağım iyileşmedi. Burada hastaneye gidiyorum.
Röntgen çektirmeden geri getiriyorlar. Ayağımın ağrısından duramıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Ocak 2016’da, İlerlemiş yaşı ve hastalıklarla boğuşması nedeniyle cezaevinde tutulması risk oluşturan
ağır hasta mahpus Haydar Öztürk (83) için önce Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sonra ise
Van Adli Tıp Kurumu'ndan, "Cezaevinde kalamaz" raporu alındı, ancak mahkeme işkence gibi bir
uygulamayla, raporun İstanbul ATK'den alınmasını istediği öğrenildi.
13 Şubat 2016’da derneğe mektupla başvuran L.A.; “ Beraber kaldığı arkadaşı M.Z.Ş.’nin 10 yıldır hapiste
olduğu ve daha on yıları bulan hapis cezası bulunan Ş.’nin bel fıtığı olduğunu kültür fizik hareketlerinin bir
işe yaramadığını, Edirne Devlet Hastanesinde ki doktorları ameliyat dışında bir seçeneğin olmadığını
söylediler. Burada tutukluların ameliyatı genelde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde çoğunlukla öğrenciasistanlara yaptırılıyor. Arkadaşın ameliyatının felç riski var. Ve şu an yürüyemez durumda. Hapishanenin
revir doktoruyla görüştük TTB ve diğer kurumlardan tanıdığınız uzman doktorlar varsa Trakya Üniversitesi
Hastanesinin ilgili bölümüyle görüşüp yapılacak operasyonu yapabilirler dedi. Bizde THİV ve sizin
aracılığınızla buralara ulaşabileceğimizi düşünerek yazdık sizden gelecek habere göre hareket edeceğiz.“
Dedi. (İHD İstanbul)
17 Şubat 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Hamide Öklav, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Murat
Öklav, 14 yaşındayken cezaevine girdi. Oğlum şuanda Sinop Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Oğlum cezaevi idaresinden kendisine diğer hükümlülere davranıldığı gibi eşitlikçi
davranılmadığını ve bu nedenle sorunlar yaşadığını belirtti. Oğlumun ciddi sağlık sorunları bulunmakta
olup bel ağrıları çekmektedir. Ayrıca psikolojik sorunları olmasına rağmen istediği halde doktora sevk
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edilmediğini beyan etti. Oğlum toplam 8 yıl cezaevinde kaldı. Kalan 21 ayını açık cezaevinde geçirmesi
gerekirken sadece 2 saat açık cezaevinde kaldı, daha sonra bilmediğim sebeplerden tekrar kapalı
cezaevine gönderildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
19 Şubat tarihinde edinilen bilgilere göre, Ağrı M Tipi Cezaevi'nde bulunan bulunan Mecit Solmaz (60)
isimli yurttaşın solunum hastalığı yaşamasına rağmen, cezaevi idaresi tarafından tedavisinin engellendiği
belirtildi. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 16 Ocak 2016’da, gözaltına alınarak, "Örgüt üyesi olmak"
suçlamasıyla tutuklanan HDP üyesi Solmaz’ın, cezaevine girmeden önce her hafta düzenli olarak solunum
cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü belirtildi. Solmaz’ın, solunum cihazı talebi cezaevi yönetimi tarafından
reddedildiği aktarıldı.
7 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Hüseyin Denli, şu beyanlarda bulundu: “Torunum olan
Ozan Denli, Eylül ayında polisin açtığı ateş sonucu yaralanıp, tedavisi doğru dürüst yapılmadan cezaevine
konuldu. 1 ay önce ameliyat yapılacaktı yapılmadı. Bağırsak ve organları yaralı olduğu için torunuma torba
takılmış durumdadır. Torunumun vücut filimi çekilirken kelepçeli haldeydi. Bu halde cezaevinde tutuluyor.
Tedavisi yapılmıyor. Raporları ekte sunulmuştur. Torunumun tedavisi yapılması için sizden destek talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Mart 2016’da derneğe mektupla başvuruda bulunan F.G.; “7 senedir hapisteyim. Metris
hapishanesindeyken bana avukat göndermiştiniz. Şu anda adli tıp kurumuna sevk dilekçesi vermem
gerekiyor. Bir çocuğum var ve cezamın bitmesine 20 yıl var. Böyle giderse buradan ancak cenazem çıkar.
Bana yeniden yardımcı olmamızı istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
11 Mart 2016’da, Adana Karaisali K1 Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan hasta mahpus Abdulhakim
Demir'in durumunun ağırlaştığı öğrenildi. İHD Adana Şubesi Eşbaşkanı İlhan Öngör, hasta mahpus
Demir'in cezaevi koşullarında hayatını idame ettiremeyeceğini dile getirip, tahliye edilmesini istedi.
23 Mart 2016’da, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde hasta mahpuslara yönelik hak gasplarının giderek
ağırlaştığı öğrenildi. Mahpusların birçoğunun hastaneye ters kelepçe ile sevk edildiği, bu uygulamayı kabul
etmeyenlerin ise tedavilerinin engellendiği öğrenilirken, ağır hasta mahpus Rauf Erdem'in tedavisi ile ilgili
skandal bir iddia ortaya çıktı. Kemik ölçümü için hastaneye sevk edilen Erdem, askeri personelin dahi
radyasyon nedeniyle refakatçi olarak girmek istemediği odada, kelepçeli olarak kemik ölçümü cihazına
sokulmak istendi.
23 Mart 2016’da, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpus Ragıp
Pervane, DİHA ya gönderdiği mektupla cezaevinde yaşanan baskı ve hukuksuzları anlattı. Mektubunda
cezaevine yeni atanan müdür ve yönetimin kendilerine sudan sebeplerle disiplin cezası verdiğini belirten
Pervane, revire kaldırılan hasta mahpusların da muayeneye kelepçe takılarak götürüldüğünü, doktorların
ırkçı yaklaşımlarına maruz kaldığını anlattı. Pervane, mektubunda şöyle dedi: "Ceza İnfaz Kurumu'nun
kendilerine verdiği yetkiyi de aşan disiplin verdiler. Kanuna göre 'işten yoksun bırakma' cezası verilmesi
gereken yerde 'kimsenin çalışmadığı' gerekçesiyle bir üst ceza olan 'mektup-faks ve telefon hakkından
yoksun bırakma' cezası verdiler. Halen soruşturma aşamasında olan onlarca soruşturmamız var. Bunlara
da çıkacak cezalar bellidir. Hücre cezalarına kadar götürmek istedikleri rahatlıkla görülüyor. Tahliye
aşamasına gelen birçok arkadaşımızın bu şekilde iyi hallerini ortadan kaldırarak tahliyelerine engel olmak
istedikleri de anlaşılıyor." Diye devam ettiği mektubunda; "cezaevinde kalamaz" raporu olmasına rağmen
tahliye edilmeyerek ölüme terk edilen hasta mahpus İmam Çelikdemir'in durumunu da paylaşarak,
"Sebepsiz yere arkadaşımıza bile soruşturma açıldı. Bu arkadaşımız şu anda nerede olduğunun farkında
dahi değil. Yardım almadan yemek yiyemeyecek durumdadır. Yalnız başına odadan bile çıkamıyor fakat
kurum idaresi ona dahi bu şekilde soruşturma açabiliyor. Bu konularda yaptığımız itirazlara ve savcılığa
yaptığımız suç duyurularına da olumlu bir yanıt alamıyoruz" dedi. Revire giden mahpusların keyfi
uygulamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Pervane, "Hastane, revir gidiş gelişlerinde saldırıya uğrayan,
tedavi hakkı engellenen, kelepçeli muayene ve tedavi gibi insan onurunu zedeleyen ve bizim de asla
kabul etmeyeceğimiz yöntemlere maruz kalan arkadaşlarımız oluyor" ifadesinde bulundu. Pervane,
cezaevinde yaşanan bir başka hak ihlallini de şöyle anlattı: "En son Zahit Şahin isimli arkadaşımız cezaevi
revirinde ırkçı bir kadın doktorun linç girişimine maruz kaldı. Doktor ve ona engel olması gerekirken onunla
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birlikte hareket eden gardiyanlar ve kurum idaresi hakkında suç duyurusunda bulunmamıza rağmen halen
bir sonuç çıkmadı ve uygulamalara bakıldığında olumlu bir gelişme yaşanmayacağı da anlaşılıyor. Zahit
arkadaşımız bel fıtığıdır ve durumu gittikçe ağırlaşıyor ve tedavi edilmemesi halinde çok daha ağır ve
kalıcı hasarlar ortaya çıkacak. Kendisini muayene eden doktorlar da, kurum revirindeki doktorlar da,
kurum idaresi de bunları çok iyi biliyor. Fakat bu arkadaşımızın tedavisi yıllardır yapılmıyor."
24 Mart 2016’da, Kalp krizi geçiren ve 24 yıldır cezaevinde olan Gürsel Karaarslan'ın Numune
Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak ailesine haber verilmediği öğrenildi.
24 Mart 2016’da, Sincan cezaevinden muayene için hastaneye götürülen Leyla Nergiz kelepçeyi çıkarın
demesine karşılık, Sincan Devlet Hastanesi'nde muayeneyi yapacak doktor, 'Ben bir köpeği muayene
ederim ama seni muayene etmem' diyerek hakaretlerde bulundu" bilgisini paylaştı.
27 Mart 2016’da, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Cihat Özdemir, DİHA ya yolladığı
mektubunda kendisi gibi tedavisi engellenen birçok hasta mahpus için kamuoyuna duyarlılık çağrısında
bulundu. Özdemir, mektubunda;
- Önce revirde muayene olmak için dilekçe verirsiniz. Doktor haftada iki gün ve bu iki günün içinde
yarımşar gün hapishanede bulunur. Burada toplam 300 civarında mahkumun tutulduğu ve mahkum
bileşeninin de neredeyse yarısı hasta olduğu için eğer şanslıysanız revire çıkarsınız. Doktor yarım günde
bakılabilecek hasta sayısı, bürokratik işlemler, gerekli teşhis olanaklarının yokluğu içinde işini yapmaya
çalışır. Tabiî ki bu koşullar tedaviye izin vermez,
- Revirden hastane sevkini ise "O aşamayı daha ciddi bir tedavi koşulunu yakalayabilmek için geçmek
zorundasınızdır. Hastaneye sevk istersiniz. Eğer cezaevi idaresi, savcılık ve asker denklemi bir araya gelir
ise bu denklemin tüm fonksiyonları kurulursa bir hafta ile 15 gün içinde sevke gidebilirsiniz.
- "Hastaneye sevkiniz yapıldığında ortalama teşhis koşullarını yakaladığınızı sanıyorsanız kesin bir
yanılgıyla karşı karşıyasınızdır. Hapishane çıkışında ring aracı bekler sizi. Askere teslim edilir,
kelepçelenir, daracık bir ring hücresine kelepçeli olarak konulur ve hastane yoluna çıkarsınız. Ring aracı
yürüyen bir tabuttur. Bu koşullarda hastaneye ulaşmadan hastalığınızın bir kat daha arttığını söylemek
hiçbir abartı barındırmaz. Muayeneye kadar ring aracında bekletilirsiniz, bu kışın soğuğunda ya da yazın
sıcağında fark etmez." ,
- "Doktorun karşısına tüm bu aşamaları geçtikten sonra adeta engelli koşunun son yüz metrelerine girmiş
olma ruh hali ile çıkarsınız. Ama acele etmeyin. Muayene olmak o kadar da kolay değildir. Kelepçe ile
normal koşullar altında muayene yapılamayacağını bu nedenle kelepçenin askerin işinin hastane sevkinin
uygun koşullarda yapılmasını sağlamak olduğunu, eğer kamera kapatılırsa bunun yasal karşılığı ne ise
onun yapılabileceğini ama böyle bir yasal karşılığın da olmadığını, muayene götürülmelerinin herhangi bir
şarta bağlanmayacağını bildiriyor. Asker mahpusları neye göre olduğunu belirsiz bir ayrıma tabi tutarak
bazı arkadaşlarımıza arkalarını dönmelerini, onlara ters kelepçe takacaklarını söylüyor. Böyle bir işkenceyi
kabul etmeyen arkadaşlarımız teşhis ve tedavi olanaklarından mahrum bırakılıyor",
- Kendisi gibi tedavisi engellenen birçok hasta mahpus için kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulunan
Özdemir, birçok tutsağın yaşam hakkının elinden alındığını ve ölümü beklemeye mecbur bırakıldığını,
ifade ederek yaşananları aktardı.
28 Mart 2016’da mektupla başvuruda bulunan S.Ş.; “Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyorum. Altım
bezleniyor ve sonda ile yaşıyorum. Ege Üniversitesi ve Adli Tıp Kurumundan cezaevinde kalamayacağıma
dair raporum var. Fakat savcılık tarafından bırakılmıyorum. Yardım talep ediyorum. “ Dedi. (İHD İstanbul)
2 Nisan 20 16 derneğe gelerek başvuruda bulunan F.Y.; ”Yakını, M.A.’nın 10 yıldır cezaevinde olduğunu
2015 sonu ve 2016 başlarında cilt kanseri teşhisi konulduğunu, Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi
hastanesine 18 Mart 2016 da yatışı yapıldığını 24 Mart 2016 yılında ameliyat oldu. Avukatı yeterince
ilgilenmiyor hukuksal yardım durumunun kamuoyu ile paylaşılası hasta mahpus listesinde yer alınması
serbest bırakılması için gerekli girişimin yapılmasını talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
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7 Nisan 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan B.İ.; “vasisi olduğum ve Metris cezaevinde bulunan
İ.A., 3 hafta önce Edirne cezaevinden Metris’e getirildi. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor. Sağlığının
kötüye gidişini yaptığımız görüşmelerde ben de gözlemliyorum. Gerekli önlemlerin alınması için
derneğinizin görüşme yapmasını istiyoruz. Desteğinize ihtiyacımız var. Gizli tanık ifadesine dayandırılarak
müebbet hapis cezası aldı. Hukuki destek talep ediyoruz. Sağlık sorunlarının giderilmesi için destek ve
hasta mahpus listesine alınmasını istiyoruz.” Dedi. (İHD İstanbul)
8 Nisan 2016’da derneğe mektupla başvuran A.K.F.; “TBMM Cezaevleri ve İnsan Hakları Komisyonundan
aralarından Mehmet Metiner’inde bulunduğu heyet odama geldi ve bu durumda nasıl cezaevinde
kaldığıma şaşırdı. Çünkü sordukları soruya dahi cevap olamadım, konuşma yetimi yitirmiş durumdayım. 35 kelimelik bir cümleyi dakikalarca ağzımda dolandırıp duruyorum. Metiner ATK’ya tahliye için sevk
ettirmeye çalışırız olmazsa ailene yakın, Adıyaman vb. yerlere sevkini çıkarmaya çalışırız dedi. Eğer
mümkünse raporlarımın o komisyona gönderilmesini istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
12 Nisan 2016’da, “DHKP-C” davasından yargılanan 2 çocuk annesi Fadik Adıyaman (50) adlı kadın
mahpus, 71 gündür açlık grevinde olduğu öğrenildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden Tekirdağ T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği günden bu yana tek kişilik hücrede tutulan Adıyaman’ın durumunun
kötüye gittiği belirtildi.
14 Nisan 2016’da, Akciğer kanseri olan ve "PKK'nin Rusya temsilcisi" olduğu iddiası ile tutuklanarak 2012
yılında cezaevine konulan Mecit Gümüş adlı hasta mahpus, Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) verdiği,
"cezaevinde kalamaz" raporunun dikkate alınması sonucu Metris Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
18 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeki Burakmak, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Burakmak, 10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra
tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Bir hafta sonra da Ankara F Tipi 2 Nolu Kapalı
Cezaevine sevk edildi. Oğlum çocukluğundan itibaren epilepsi hastasıdır. Dönemsel olarak nöbet
geçirmektedir. Tedavisi yapılamadığında veya ilaç almadığında ise nöbetleri artmakta ve durumu
ağırlaşmaktadır. Ayrıca oğlum sağ ayağından geçirdiği ameliyat sonucu kalıcı olarak sakatlanmış ve
sürekli aksamaktadır. Oğlumun şuan kaldığı cezaevinde tedavisi yapılmaktadır. Ağır hastalığı
bulunmasına rağmen tedavisi yapılmamakta hastaneye veya revire sevki yapılmamıştır. Ekteki
raporlardan da anlaşılacağı üzere tedavisinin yapılması gerekmektedir. Sizden gerekli girişimlerde
bulunulmasını, hastaneye sevkinin sağlanmasını talep ediyorum.”
20 Nisan 2016’da derneğe mektupla başvuran O.B.; “2 yılı aşkın bir süredir cezaevindeyim. 18 aylık bir
ceza sürem kaldı. Maddi durumum nedeniyle avukat tutamadım. Sağlık durumum çok kötü. Şizofreni,
kronik ülser, kalp ve şeker hastasıyım. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Silivri Devlet hastanesinden
verilen raporlarım var. Son zamanlarda rahatsızlıklarım ağırlaştı. Birçok ihtiyacımı tek başına
karşılayamıyorum. Sizden tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmeme ve tahliyem için gerekli
girişimlerde bulunmamızı talep ediyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve böbrek
hastası olan Hilal Ada’nın, rutin kontrol için hastaneye götürüldüğü esnada ring aracında askerlerin fiziki
ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
2 Mayıs 2016’da İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, 2008-2014 yılları arasında tutulduğu İstanbul’daki
Silivri L Tipi Cezaevi’ndeki koşullar nedeniyle 3’te 1 oranında hasar gören karaciğerine Almanya’da kök
hücre tedavisine başlandığı öğrenildi. Tedavi nedeniyle 3 ay boyunca evden çıkmayacak, kimseye
dokunmayacak ve maskeyle dolaşacak olan Tuncay Özkan’ın karaciğerinde radyasyon ve böcek öldürücü
DDT’ye rastlandığı ileri sürüldü.
6 MAYIS 2016’DA İHD TARSUS ŞUBESİNİN TARSUS KADIN KAPALI CEZAEVİNDE YAŞANAN HAK
İHLALLERİ RAPORU
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Tarsus kapalı cezaevinde bulunan siyasi kadın mahpusların aileleri aracılığı ile derneğimize müracaat
etmeleri sonucunda, cezaevinde yapılan görüşmede şu ihlaller tarafımıza iletilmiştir.
06.05.2016 tarihinde cezaevinde yapılan görüşmelerde, tutuklular cezaevi idaresi tarafından kendilerine
sayımlarda ince aramalar dayatıldığı tutukluların bu uygulamalara tepki koyduklarında idare tarafından
kendilerine disiplin cezalar uyguladıkları tarafımıza bildirmişlerdir.
Tutuklu ailelerinin görüşmeye geldiklerinde cezaevi idaresi tarafından ince aramaya(iç çamaşırlarına kadar
soyduruldukları) tabi tutuldukları buna tepki verince de hakarete uğradıklarını dile getirmişlerdir. Tutuklu ve
hükümlüler idarenin bu tutumu karşısında 3 haftadır aile görüşlerine çıkmamaktadırlar. Yine hastaneye
sevklerde muayene alanında askerlerin beklediği, tutukluların buna tepki göstermeleri üzerine birlik
komutanı tarafından tehdit edildiklerine ilişkin tarafımıza beyanlarda bulunmuşlardır. Bu duruma tepki
gösteren tutuklulardan Figen Şahin'i birlik komutanı arkasından kemerinden tutmak suretiyle hakaretlerde
bulunduğunu hak ihlalini yaşayan tutuklu tarafından bize aktarılmıştır.
Diyarbakır Lice'de tutuklana Leyla Kırboğa adındaki tutuklu psikolojik rahatsızlık nedeniyle Adana Ekrem
Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi amacıyla sevki yapılmış ve hastanede tedavi amacıyla
yatırılmıştır. Ancak kendisine deli muamelesi yapıldığını ve kendi isteğiyle bu uygulamaya tepki olarak
tedaviyi red ettiğini bize aktarmıştır. Leyla Kırboğa'ının Diyarbakır cezaevine nakli yapılmıyor. Leyla
Kırboğa İle cezaevinde yaptığımız görüşmede ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını gözlemledik. Ayrıca
diğer tutuklu ve hükümlülerin yaşamını da tehdit etmektedir. Aynı koğuşta bulunan diğer tutuklu ve
hükümlüler Leyla'nın kendisine ve diğer tutuklu ve hükümlülere zarar vermemesi için sırayla nöbet
tutmaktadırlar. Yine aynı koğuşta bulunan Elif Ezgi Karadoğan lösemi hastası olup tedavisinin yapılmadığı
tarafımıza bildirilmiştir.
Cezaevi doktorunun haftada bir gün geldiği ve yarım gün klinik yaptığını bu şartlarda yeterince sağlık
sorunlarının giderilmediğini tarafımıza bildirmişlerdir.
06.05.2016 tarihinde tutuklu ve hükümlülerle yapmış olduğumuz bu görüşmede, tarafımıza iletilen sorunlar
ve hak ihlalleri ivedilikle cezaevi idaresine akabinde cezaevi savcılığına sorunların bir an önce çözüme
kavuşması anlamında iletilmiştir. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sorunların
çözülmesinde bir iyileşme yaşanmamış aksine sorunlar daha da büyüyerek devam etmiştir. Bunun üzerine
ailelerin tekrardan dernek başkanımız Av.Yılmaz TALAY'a müracaat etmeleri sonucu cezaevinde
08.06.2016 tarihinde ikinci bir görüşme daha gerçekleştirilmiştir. Tutuklularla yapılan görüşmede
sorunların çözümü konusunda idarenin daha katı tutum sergilediğini ve bu hak ihlalerinin artık fiziki şiddete
evrilmek üzere olduğunu tarafımıza iletmişlerdir. Tutuklulardan Nurşen Tekin, Kadriye Kültür, Selma
Bozkur, Hüsne Kılıç Adana adliyesindeki duruşmaya götürülürken infaz koruma memurları tarafından
çıplak arama dayatılmış ancak bunu kabul etmedikleri için 4 saat 4 metrekare kapalı bir alanda tutularak
kendilerine hakaret, tehdit ve küfürler edilmek suretiyle işkenceye maruz kaldıklarını bize aktarmışlardır.
Tutuklular ceza evi idaresinin bu tutumuna karşı tepki olarak 08.06.2016 tarihinde başlamak üzere 3
günlük açlık grevine başladıklarını tarafımıza bildirmişlerdir.
Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahpuslara yönelik cezaevi idaresinin tutumu, cezaevi idaresi ve
cezaevi savcılığına sorunların ivedilikle çözümü konusunda gerekli görüşmeler Tarsus İnsan Hakları
Derneğini temsilen dernek başkanı Av.Yılmaz TALAY tarafından bizzat iletilmiştir.
AVUKATI MEHMET NURİ TOPRAK, Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'nde koğuşa takılmak istenilen
kameraya karşı çıkan ve kameraları iki kez kıran kadın mahpuslara disiplin soruşturması açıldı. Tarsus C
Tipi Kapalı Kadın Cezaevi idaresi 40'a yakın siyasi mahpusun bulunduğu koğuşa geçen hafta kamera
takmak istedi. Koğuşun tümünü görebilen bir alana konulmak istenilen kamera mahpuslar tarafından iki
kez kırılması üzerine cezaevi idaresi mahpuslara disiplin soruşturması açtı. Mahpuslara disiplin
soruşturması açılmasına tepki gösteren mahpuslardan Esmer Ece'nin avukatı Mehmet Nuri Toprak, bu
durumun bir hak ihlali olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını
kaydetti. Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'nin hak ihlallerinin yoğun olarak yaşandığı bir cezaevi olduğunu
belirten Toprak, mahpuslar üzerindeki sistematik baskıların ise gün geçtikçe artığına dikkat çekti. Cezaevi
idaresinin kadın siyasi mahpusların bulunduğu koğuşa kamera takmaya çalıştığını belirten Toprak, “İki kez
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takılan kamera her defasında mahpuslarca kırıldı. Mahpuslar, bu durumu ise şu sözlerle belirtiyor; 'bu özel
hayatımıza müdahaledir' diyor. Cezaevi yönetimi kamerayı koğuşun içini görmeyen bir yere taktı. Bunun
üzerine kamera takılmasına karşı çıkan ve kamerayı kıran mahpuslara cezaevi idaresince disiplin
soruşturması açıldı" dedi.
3 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran S.T.; “E.N.’nin yaklaşık 3 ay önce Diyarbakır D Tipi
cezaevinden sürgün sevkle getirildiğini, üç aylık bir gözlem sürecinden sonra tek kişilik hücreye alındığını
gerekçesinin ise ağır müebbet hükümlüsü olması olduğunu belirtmiş. Ancak E.N.’nin bir kolunun olmadığı,
hastaneden sağlık kurulu raporu bulunduğu, ATK raporu olmadığı için idare bir şey yapamayacaklarını
söylemiş. Hiçbir işini tek başına yapamayan bu arkadaşımızın yanına bir refakat çının verilmemesini
intikamcı bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz diyor. Bir avukatın gelerek E. ile görüşme yaparak
durumunu daha net öğrenmesini ve gerekli mercilere başvuru yapılmasını talep ediyor. Ayrıca gizli
genelgenin orada uygulanmaya başlandığını belirtmiş.” Dedi. (İHD İstanbul)
9 Mayıs 2016’da, Erzurum ili Tekman ilçesinde, bel fıtığının patlaması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılan Rızgan Turan isimli mahpus, ameliyat edildiği sırada ırkçı saldıya maruz kaldığı
iddiasında bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Turan'ın avukatı Seyhan Çiltepe, müvekkiline yönelik saldırıyı
doğruladı. Çiltepe, şunları belirtti: "Müvekkilim hastaneye kaldırıldığında hasta bakıcıların kendisine 'siyasi
mahpus musun, adli mi?' diye sorulduğunu söyledi. Hastane personeline siyasi olduğunu söylemiş ve
ameliyata alınmış. Müvekkilim narkozun etkisinden çıktığında göğsüne yapıştırmalı olan Türk bayrağı
yapıştırıldığını ve ensesine ameliyat ile alakası olmayacak şekilde jilet atıldığını fark etmiş."
10 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran A.Ö.; “Karaciğerimde bir sorun var. Ağız ve burnumdan
sürekli kan geliyor. Her iki prostatımdan da ameliyat oldum. Ama yine ağrılarım geçmedi. Belim sakat ve
en küçük bir harekette haftalarca yataktan kalkamıyorum. Doktorlar, platin takılması gerektiğini söyledi.
Ancak ameliyatı da önermiyorlar. % 90 felç kalırsın dediler. 9 Kasım 2015 de kalp krizi geçirdim lütfen
tahliye edilmem için bana yardımcı olun.” Dedi. (İHD İstanbul)
11 Mayıs 2016’da, Urfa’nın Akçakale ilçesi Açık Cezaevinde kalan 440 mahpustan 15'inin olumsuz yaşam
koşullarından kaynaklı Tüberküloz (Verem) hastalığına yakalandığı iddia edildi. Mahpuslardan alınan
bilgiye göre, hijyen kurallarına uyulmadığını, temizliğin yapılmadığını bu sebeple 15 tutuklunun bulaşıcı
tüberküloz hastalığına yakalandığını ifade ettiler. Mahpuslar, bilginin basına yansımaması için çaba sarf
edildiğini ve hastalanan tutukluların bu sebeple sürgün edildiğini ileri sürdü. 4 hasta tutsağın bu nedenle
Dilok (Antep) Cezaevine sürgün edildiğini kaydeden mahpuslar, diğer hastalarında aşamalı olarak sürgün
edileceğini ileri sürdü.
12 Mayıs 2016 günü derneğe gelen mektupla başvuran S.K.; “Kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, akciğer
hastalığı ve solunum yetmezliği, KOAH, astım, ankilozan spondolit, iltihaplı romatizma, damar hastalığı ve
tansiyon gibi rahatsızlıklarım bulunmaktadır. 30 aydır Sakarya cezaevinde yatıyorum ve % 96 engelli
raporu var. Kolumu, omuzumu ve belimi oynatamıyorum. Tuvalet, banyo ihtiyaçlarımı dahi
karşılayamayacak durumdayım. Cezamın ertelenmesi için yardımcı olmanızı, hasta listesine eklenmemi
ve bir avukatın yanıma gelerek benimle görüşmesini istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
12 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran M.C.; “10 yıldır cezaevindeyim. 1998 yılında Gata’da açık
kalp ameliyatı oldum. 2001 yılında Florence Nightingale hastanesinde 2 kez açık kalp ameliyatı geçirdim.
2010 yılında Sakarya Devlet Hastanesinde kalbimin iç duvarlarında ağır hasar olduğu birkaç kez kalp krizi
geçirdiğimi, kalbimin iflas ettiğini öğrendim. 2016 yılının Nisan ayında kalbimin çalışan kısmının % 20
olduğu, lösemi benzeri bir hastalık bulgusunun olduğu, Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesindeki doktorlar
tarafından tedavimin adı geçen hastanede yapılacağı söylendi. Cezaevinde ölmek istemiyorum. Bana
yardımcı olmanızı ve hasta listesine almanızı istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
20 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran E.T.; “İletişim bilgilerinize yeni ulaştım. 2001 de
tutuklandım ve müebbet hapis cezası aldım. 2007 de başlayan bir rahatsızlığım bulunmaktadır. 2010
yılında kapsamlı yapılan tetkikler sonucunda Crhon hastalığı teşhisi konuldu. 18 ay boyunca teşhis
edilemeyen bağırsaklarımdan idrar yollarıma bulaşan ve bana çok eziyet çektiren hastalığım nedeniyle
2013 Aralık ayında hastaneye yatırılarak ameliyat edildim. Bir kısım bağırsağım çıkarıldı. Adli Tıp’a
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başvurdum cezam 3 ay ertelendi. Hastanede 3 ayrı ameliyat daha geçirdim. Tahliye sürecinin bitiminde
yeniden başvuru yaptığımda tutuklandım. Ağzımda ve vücudumda çıkan yaralar nedeniyle yeniden
hastaneye gittiğimde dermatolojik bir hastalık olduğu söylendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine
kaldırılarak 45 gün hastanede yattım. Kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldum ayrıca eklemlerimde
enfeksiyon varmış tedaviye başlandı. 2015 yılında Adli Tıp kurumuna başvurdum, bu sefer hapishanede
kalabilir raporu verildi. Durumu bakanlığa yazdım oradan da olumsuz cevap geldi. 16 farklı ilaç ve çok
pahalı 2 ayrı mama ile yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Çok zor durudayım. Yaşadığım ailevi sorunlar
kendi durumum psikolojimi iyice bozdu. 3 Mayıs günü çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundum.
6,5 yıl daha cezam var lütfen bana yardımcı olun, tahliye edilmem için gerekli girişimlerde bulunmanızı,
denetimli serbestlikten yararlanmak istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
24 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran R.T.; “Şırnak’ta 2012 yılında şüphe üzerine gözaltına
alındım ve tutuklandım. 2015 yılının kasım ayında 25 yıl hapis cezası aldım. 2008 yılından beri epilepsi
hastasıyım, ayrıca verem hastalığı geçirdim, doğuştan kronik bronşitim, ayrıca kalp rahatsızlığım var.
Ceza erteleme talebinde bulundum. 24 Haziranda Şırnak T Tipinden Van M Tipine gönendirildim hastane
için 7 ay orada kaldım hiçbir şekilde tedavim yapılmadı. Cezaevinde kalabilir raporu verildi. Kasım ayında
Erzurum H Tipi Cezaevine sürgün edildim. Raporumun bir örneğini, iddianamemi ve verdiğim dilekçeyi
size yolluyorum. Bunların birer fotokopisini bana tekrar yollar mısınız? Ayrıca aile iletişim bilgilerimi de
yolluyorum. Bu durumumla ilgili ne yapabilirsiniz size danışmak istedim.” Dedi. (İHD İstanbul)
25 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran M.K.; “PKK davasında ağır müebbet hükümlüsüyüm ve 21
yıldır cezaevinde ve 17 yıldır tek kişilik hücrede kalıyorum. Bir saatlik havalandırma hakkı olduğunu ancak
protesto ediyorum. Devlet kurumları ve Erdoğan hakkında yazılar yazıp gönderdiğim için hakkımda sürekli
iddianame hazırlanıyor. 25 kere cezaevlerinden sürgün edildim. 19 Mayıs günü saat 19.30’da gündüz ve
gece vardiyasındaki 10 kişilik gardiyan grubu sayım ve arama bahanesiyle koğuşun kapısını açarak beni
havalandırmaya çıkardılar. Pantolon ve gömlek arasında kameralardan gizledikleri copu çıkarıp saldırdılar
falakaya çektikler. Kafamı ve kollarımı tutup yumrukladılar. Biride ayaklarındaki botla göğüslerine,
kaburgalarıma vurdu. Diğerleri de ayaklarıma ve bacaklarıma vuruyorlardı. Kaburgalarım kırılmış olmalı ki
nefes almada, öksürmede, yatmada acı çekiyorum. Böbreklerim de tahrip olmuş 3 gün idrarımdan kan
geldi. Hastaneye revire, doktora götürmediler. Hücrede sürekli zile basmama rağmen acile de
götürmediler. 21 Mayısta 2 dilekçe yazdım biri savcılığa biride hastaneye götürmeleri için yine de işe
yaramadı. Bu gün 22 Mayıs acılardan kıvranarak bu mektubu size yazıyorum. Ulaşırımı bilmem ulaşırsa,
ivedilikle bir şeyler yapmanızı istiyorum. Çok acı çekiyorum. Yalnızım.” Dedi. (İHD İstanbul)
30 Mayıs 2016’da İHD Gaziantep Şubemize başvuran Firdevs Akkurt, oğlu Uğur Akkurt’un Silivri 4 nolu
kapalı cezaevinde bulunduğunu, çocuğunun hasta olduğunu ve maddi durumlarından dolayı kendisini
ziyaret edemediklerini, bu yüzden Gaziantep Cezaevine naklinin yapılması için başvuruda bulunduklarını
fakat bu başvurularında sonuçsuz kaldığını belirterek yardım talep etmiştir.
31 Mayıs 2016’da derneğe mektupla başvuran M.A.; “Alevi inancına sahip mahpus bir gazeteci olduğunu
cezaevinde Sünni inanca sahip olanların istedikleri zaman haftada bir vaizin gelerek rutin hizmet verdiğini
kendisinin de bununla ilgili mahkemeye başvuruda bulunduğunu Ankara Batı İnfaz Hakimliği bu isteği
yerinde bularak haftada bir alevi Bektaşi dedesiyle görüşmesine karar vermiş, 2. Ağır Ceza Mahkemesi
ise mahpusun talebinin haklı olduğunu ancak, hapishanenin yüksek güvenlikli olması, örgüt mensuplarının
tehlikeli suçluları ve yoğunluk nedeniyle güvenliğin esas olduğu gerekçesiyle Ankara Batı İnfaz
Hakimliğinin kararını reddetmiştir. M.A., aynı zamanda hasta bir mahpusum. Her iki kalp kapakçığımda
çürümeler var. Hepatit B ve karaciğer hastalığım, beyin damarlarımda tıkanma, kollarımda uyuşma ve güç
kaybı, şeker, tansiyon, ayaklarımda vasküler rahatsızlık, kalp damar dolaşım bozukluğu ve psikolojik
rahatsızlıklarım bulunmaktadır. Desteğinizi bekliyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
2 Haziran 2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Salih Halburcu, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Kenan Halburcu, cezaevindedir. Ameliyat olduktan sonra cezaevinde çok bakımsız kaldı.
Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
7 Haziran 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan M.K; “16 Mayıs’ta gönderdiği faksında; ağır
hastayım bel ve boyun fıtığım var. Doktorlar, ileri derecede astım, koah ve akciğerimin birinin
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olmamasından ameliyatın riskli olduğunu söylediler. Acilen fizik tedavi görmem gerekiyor. Yedikule,
Haseki ve Bağcılar devlet hastanesinde tedavimin yapılabilmesi için sevk istedim olumsuz cevap geldi.
Zorunlu olarak kullanmam gereken ve sağlık kurulu raporuyla da belgelenmiş olan solunum cihazı devlet
karşılamıyor denilerek verilmiyor. Yıllar önce TİHV tarafından bana gönderilmişti. Sürekli zorunlu olarak
kullandığım ACURA ac 732 adlı marka cihazım kırılmıştır. Acilen bu cihaza ihtiyacım var. Siz veya TİHV
bana gönderebilir misiniz?” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Haziran 2016’da derneğimize gelen mektubunda M.Ö.; ”Ağır hasta listesinde olduğumu yazdığınız
mektubu aldım. Astım, glokom, yaralanmadan kaynaklı ileri derecede işitme kaybı, bel ve boyun fıtığı,
reflü ve vertigo hastalığım bulunmaktadır. Herhangi bir tedavi yapılmadı. Birkaç kez rapor için başvurdum
fakat cezaevinde kalabilir raporu verildi. 2013’te Siirt cezaevinden sürgün edildim. Cezaevi çok nemli ve
sevk istediğim kabul edilmedi. Hastane ve başka cezaevine sevk talep durumu terör suçlusu denilerek
reddediliyor. Sizden yardım bekliyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Haziran 2016’da derneğimize gelen mektubunda M.B; “1992 yılında tutuklandım. Sırasıyla Diyarbakır,
Çankırı, Siirt cezaevinde kaldığını, üç yıl önce Bandırma cezaevine getirildim. İki yıl önce genel sağlık
dosyasının fotokopisini çekip İHD genel merkeze gönderdim, aldıklarına dair zahmet edip herhangi bir şey
yazmadılar. Bel fıtığından üç kez ameliyat olduğum ve platin takıldı, boyun fıtığı, yüksek tansiyon,
bağırsak hastalığı, sol bacağımı ve parmaklarımı hareket ettiremiyorum. Yarı yarıya felç durumundayım.
25 yıldır cezaevindeyim ihtiyaçlarımı arkadaşlarımın yardımıyla karşılayabiliyorum. Devlet hastanesine 2
aydır sevk edildim ancak götürmüyorlar, dilekçe yazdım ona da cevap verilmedi, tedavimin neden
yapılmadığına dair Savcılığa yazdığım yazıya da cevap verilmedi.” Dedi. (İHD İstanbul)
10 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Engin Aydınalp’ın kardeşiyim. Size verdiğim mektupta kendisinin belirttiği ve ayrıntılı
açıkladığı üzere cezaevinde olumsuz koşullarda tutulmaktadır. Daimi sağlık problemleri olmasına karşın
gerekli hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sizden talebim; ağabeyimin çekilen MR sonucunun bir an önce
tarafıma bildirilmesini sağlamanız. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
11 Haziran tarihinde derneğimize gelerek başvuruda bulunan K.Ç.; ”Yaralı olarak tutuklanan kardeşi S.Ç.
Van Cezaevinden el cerrahisi yok diye İstanbul’a sevk edildi. 97 hastanede tedavi sonrası Bakırköy
cezaevine götürülen kardeşim tekerlekli sandalyede, sağ kolunu kullanamıyor. Adli Tıp cezaevinde
kalabilir raporu verdi. Bağırsakları dışarıda, tekerlekli sandalyede ve sağ kolunu kullanamayan bir insan
cezaevinde nasıl kalabilir. Şimdide İzmir Menemen cezaevine göndermek istiyorlar. İstiyorlar. Kardeşimin
burada kalmasını, tedaviye burada devam edilmesini istiyoruz. İnsani ve hukuki destek talep
ediyorum.”Dedi. (İHD İstanbul)
17 Haziran 2016’da İHD Gaziantep Şubemize başvuran Emine Bozkurt, oğlu Osman Bozkurt’un
Nusaybin’de yaralı olarak gözaltına alınıp tutuklandığını Mardin Cezaevinden Osmaniye Cezaevine
nakledildiğini burada da sağlık sorunlarının devam ettiğini, bu konuyla ilgili derneğimizden yardım talep
ettiğini bildirmiştir.
17 Haziran 2016’da M.C.Ö. derneğe gönderildiği kargoda; “A.D.’nin Ermenek hapishanesinde hasta
mahpus olduğunu belirtti. Raporlarını derneğe ilgilenmeniz için gönderiyorum yardımlarınızı bekliyoruz.”
Dedi. (İHD İstanbul)
19 Haziran 2016’da, Mardin Cezaevi'nden Osmaniye T 2 Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen 25 mahpusun
yaralı olmalarına rağmen tedavi edilmediği, sosyal haklardan yararlandırılmadığı ve cezaevinde gardiyan
ile askerlerin darp, işkence ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi. Osmaniye T 2 Kapalı Cezaevi'nin hak
ihlalleri merkezi haline getirildiğini ifade eden İHD Osmaniye Temsilcisi Necmettin Özkan, "Durumları çok
kötü şuan. Çoğunun durumu ağır. Durumu ağır olarak hastaneye götürülüyor ve yeterli bir tedavi
yapılmıyor. Hastaneye gidiş ve gelişlerde işkenceye ve hakarete maruz kalıyorlar. Şuan için cezaevinde
darp, işkence var. Hem fiziki hem de psikolojik işkence var" dedi. Mahpusların sosyal haklarından yoksun
bırakıldığını ifade eden Özkan, "Cezaevi idaresi mahpusların haklarını ellerinden almış durumda.
Mahpuslar hakkında bilgi edinmekte zorlanıyoruz. Cezaevi idaresi bilgi vermiyor. Cezaevi idaresince içeri
bile alınmıyoruz. Bir an önce yaralı mahpusların tedavilerinin yapılması ve işkencenin son bulması gerekir.
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Kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz; mahpusların bu durumu kabul edilir bir durum değil" diye
konuştu.
20 Haziran 2016’da, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA muhabiri Nuri Akman,
mahpusların tedavi edilmediğini, çıplak aramaya maruz kaldıklarını, keyfi disiplin cezalarına
çarptırıldıklarını, temizlik malzemesi verilmediğini ve mektuplarına el konulduğunu aktardı. Gözaltında
başlayan işkencenin cezaevi girişinde çıplak arama ile devam ettiğini aktaran Akman, çıplak aramayı
kabul etmeyen mahpusların sözlü hakarete ve fiziki saldırılara maruz kaldığı bilgilerini paylaştı. Son
dönemde tutuklanan ya da sürgün gelen mahpusların adlilerin kaldığı koğuşlarda toplu olarak tutulduğuna
dikkat çeken Akman, mahpusların taleplerine rağmen kendilerinin siyasi koğuşlara gönderilmediği
yönündeki bilgileri paylaştı. Cezaevinde ağırlaşan sağlık problemlerine dikkat çeken Akman, hastaneye
kaldırılan mahpuslara kelepçeli tedavi dayatıldığı için tedavi olmadan geri döndüklerini vurguladı. Ağır
hastaların tedavilerinin aksatıldığını belirten Akman, "Ağır olan hasta mahpuslardan Gökhan İmer, Candaş
Bozkurt, İsmail Atey ve verem hastalığı olan Eyüp Bilici ile Mazlum Balta son 3 aydır sağlık kontrolüne
götürülmüyor. Hasta mahpusların tedavileri aksatıldığı için durumları endişe verici bir hal aldı" bilgisi verdi.
Adli tutukluların, siyasi mahpusların bulunduğu koğuşlara her akşam tekbirler eşliğinde pil, bardak gibi
malzemelerle saldırıda bulunduğunu söyleyen Akman, bu durumu yönetime defalarca bildirilmesine
rağmen herhangi bir önlemin alınmadığını aktardı. Akman, cezaevindeki 65 siyasi mahpustan 45'ine keyfi
disiplin cezalarına çarptırıldığını da aktardı. Gardiyanların haftada 2-3 defa arama bahanesi ile koğuşlara
girdiğini belirten Akman, kitaplarına ve mektuplarına el konulduğunu söyledi. Koğuşlara temizlik
malzemesi verilmediğini ifade eden Akman, "Kantinden alınan temizlik malzemelerine, leğen ve paspas
gibi malzemelere el konuluyor. Kantinden sipariş ettiğimiz eşyalar teslim edilmiyor. Malzemeler verilmediği
için hijyenik bir ortam sağlanamıyor" dedi.
22 Haziran 2016’da, Son 1 aydır Kürkçüler Cezaevi'nde bulunan ve girdiği çatışmada yaralı olarak
yakalanması sonrası tutuklanıp, cezaevine konulan HPG'li Adem Amaç, 9 yıldır tutulduğu tek kişilik
hücrede ölüme terk edilmiş durumda. Kardeşinin yaralarının gittikçe derinleştiğini ifade eden ağabeyi
Mahmut Amaç, kardeşinin durumundan cezaevi sorumluları, Adalet ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumlu
olduğunu söyledi.
23 Haziran 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde tahliye edilen sivillerden olan ve gözaltında başlarına
çuval geçirilip devlet güçlerinin işkencesine maruz kalan 25 mahpusun tedavisi yapılmadığı öğrenildi.
Tutuklanmalarının ardından Mêrdîn E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan mahpuslar Osmaniye T 2 Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. Gözaltındaki işkencede gözlerini kaybeden Osman Bozkurt, ailesi ile cezaevinde
yaptığı görüşmede işkencenin cezaevinde de devam ettiğini anlattı.
28 Haziran 2016’da, İzmir Aliağa Şakran T3 Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve 21 yıldır cezaevinde olan
hasta mahpus Ali Özmen, ağır bel fıtığı ve kronik kalın bağırsak hastalığından dolayı yaşamsal
ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 1 Ocak'tan bu yana özellikle bel fıtığından dolayı ağrıları artan Özmen, günlük
ihtiyaçlarını emekleyerek yerine getirirken, Özmen'inin ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olacak koltuk
değnekleri ise cezaevi yönetimi tarafından verilmediği öğrenildi.
1 Temmuz 2016’da, Ankara-Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Sait Dayan ve Cengiz Eker
adlı siyasi mahpuslar, bulundukları cezaevinden Bandırma 2 No'lu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün
edilen siyasi mahpuslardan Mehmet Sait Dayan'ın 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis hükümlüsü olduğu ve tek
kişilik hücrede kaldığı, Cengiz Eker'in ise kalbinden yeni ameliyat olmasına rağmen sürgün edildiği bilgisini
ulaşıldı.
5 Temmuz 2016’da, Sağ kolunu kullanamayan hasta mahpus Sibel Çapraz'ı sürgün edildiği Menemen R
Tipi Cezaevi'nde ziyaret eden ağabeyi Necip Çapraz, "Kardeşime sevk adı altında sürgün tedavi adı
altında tecrit yaşatılıyor" dedi. Kardeşi Sibel Çapraz'ın sağ kolunu kullanmadığını, hiç bir ihtiyacını tek
başına gideremediğini, banyo, yeme-içme, elbise giyme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile
getiren ağabey Çapraz, şunları söyledi: "Kardeşim Sibel 15 ameliyattan sonra en az 4 ameliyat daha
geçirecek. Sağ kolunu kullanamadığı gibi sağ kolunun iki parmağı da iflas etmiş durumda. Bu iki parmağın
hayat bulması için de tendon, sinir ve estetik cerrahi olmak üzere en az üç ameliyat geçirmesi gerekir.
Dışarıda olan bağırsağının içeri alınması için kalın bağırsak ameliyatı üzerinden üç ay geçiyor. Üç ay
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süren 15 ameliyattan çektiği acı, apar topar cezaevine atılması nedeniyle geçirdiği travmadan dolayı
psikolojik sorunları olduğunu görüyorum. Olayın olduğu Kasım 2015'ten Temmuz 2016'ya kadar geçen 9
aylık süre içinde kendisi ve ailesi mağdur edilmiş, yaşanan süreç zulme dönüşmüştür."
8 Temmuz 2016'da İstanbul'da bir işyerinden 20 TL çaldığı iddiasıyla tutuklanan %75 zihinsel engelli
M.Y.'nin 12 gün tutuklu kaldığı Silivri L Tipi Cezaevi'ndeki koğuşta kendisine verilen görevleri yerine
getirmediği gerekçesiyle diğer mahpuslar tarafından darp edildiği, üzerine kaynar su döküldüğü,
gardiyanların ailesinin gönderdiği ilâçları vermemesi nedeniyle epilepsi krizi geçirdiği öğrenildi.
9 Temmuz 2016’da, Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, 55 gündür açlık grevinde olan siyasi mahpus
Ali Şimşek’in durumuna dikkat çekti. Sincan Cezaevi’nde bulunan Mehmet Yamaç için açlık grevine giren
Şimşek’in gardiyanların işkencesine maruz kaldığına vurgu yaptı.
11 Temmuz 2016’da “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarından aldığı 12
yıllık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine 2016 yılının Nisan ayında tutuklanan mide
kanseri Kemal Avcı yapılan başvurular üzerine tutulduğu Silivri (İstanbul) 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nden
tahliye edildi.
12 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevin Ural, şu beyanlarda
bulundu: “Annem Hatice Yaşar, 01.04.2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi cezaevinden İzmir Şakran
cezaevine sürgün edildi. Ramazan bayramı görüşünde bize söylediğine göre uzun süreden beri revire
çıkarmıyorlar. Hastaneye göndermiyorlar. Annem şeker hastası, beyin damarlarından biri tıkalı ve
tansiyonu var. Düzenli ve belirli aralıklarla yemek yemesi gerekiyor. Ancak yemek verilmiyor. Verilen
yemeklerde yenilecek gibi değildir. Gardiyanlar tarafından kötü davranılıyor. Bunların düzelmesi için
dizden bu konuda girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
14 Temmuz 2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Bahar Demir, şu beyanlarda
bulundu: “Babam Ahmet Demir geçen sene Batman’da gözaltına alınıp tutuklandı. Şu an Sincan
Cezaevinde kalmaktadır. Uyku apnesi, uyku bozukluğu, tansiyon, kalp damar tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları
var. Babamın apne bozukluğu nedeniyle kullandığı cihaz cezaevi yönetimi tarafından alıkonulup
kullanılmasına izin verilmemektedir. Prizlerin uzak olduğu bahane edilmektedir. Birçok rahatsızlığı olan
babamın muayenesinin sağlanması, kullanmadığı takdirde kalp krizine neden olacak cihazın etkin
kullanılmasının sağlanması için hukuki yardım talep ediyorum.”
14 Temmuz 2016’da, Edirne F Tipi Cezaevi'nde bedenini ateşe veren "müebbetlik" hasta mahpus Mehmet
Yamaç, vücudundaki yaralar iyileşmeden hastaneden taburcu edildiğini belirterek, tedavisinin cezaevi
yönetimi tarafından engellendiğini söyledi.
14 Temmuz 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Maltepe Cezaevi'ne tedavi edilmek için
getirilen ağır hasta mahpus Burhan Kartal'ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor. 11 yıldır "örgüte
üye olmak" iddiası ile tutuklu bulunan Kartal, cezaevine girdikten sonra kalp, yüksek tansiyon, ileri derece
prostat, böbrek, migren, bel fıtığı, işitme kaybı, reflü ve gastrit gibi bir çok hastalığa yakalandı. Kartal,
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki defa tedavi edilmek için Maltepe Cezaevi'ne getirildi ancak ilkinde
İstanbul Üniversitesi tahlillerini yapmasına ve ameliyat olması gerektiğini, ameliyatın ağır ve ölümcül
olabileceği söylemesine rağmen tedavi edilmeden tekrar Erzurum Cezaevi'ne gönderildi. Bir kez daha
Erzurum Araştırma ve Üniversite Hastanesi tarafından İstanbul'a sevk edilen Kartal, 9 aydır Maltepe
Cezaevi'nde tedavi olmayı bekliyor.
18 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Baz, şu beyanlarda
bulundu: “Bundan yaklaşık olarak 22 gün önce oğlum Serhat Baz, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde
“anne artık beni yaşatmayacaklar, bizzat cezaevi savcısı tarafından seni yaşatmayacağız” dedi.
10.01.2016 tarihinde geceleyin cezaevi savcısının denetiminde 5-10 gardiyan beni koridora alıp,
kaburgalarımı, burnumu ve kolumu kırdılar. Gece hastaneye beni kaldırdılar. Rapor verdi doktor ama bunu
işleme katmadılar. Hastane dönüşü tekrar dövdüler. Cezaevi savcısı ve müdürü seni burada
yaşatmayacağız, seni yaşatmamız suçtur, dediler. Bütün bunlar hastane dönüşü cezaevi müdürü
odasında olmuştur. Beni ölümle tehdit ettiler. Seni öldürürüz sonra kendisini intihar etti deriz, dediler.
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Cezaevi müdürü ve savcısı bütün söyledi. Oğlum bunları annesine ve kız kardeşine anlatmış. Normalde
10 dakika telefon görüş hakkı bitmeden telefonu kapattılar. Burhaniye Cezaevine 7 aydır getirilmiştir. Uzak
olduğu için görüşüne gidemedik. Oğlum Burhaniye cezaevine gelmeden önce Trabzon Cezaevinde
bulunuyordu. Trabzon cezaevine ise Bingöl’deki mahkûmların firarından sonra getirilmiş ve orada da
işkence edilmiştir. Bununla ilgili başvurumu da yapmıştım. Oğlum birçok cezaevi gezmiş ve hepsinde de
işkence görmüştür. 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Adli mahpustur. Ben oğlumu 2,5 yıldır görmedim.
Oğlumun vücudu %72 yanmış durumdadır. Bununla ilgili raporu Cerrahpaşa hastanesinde alınmıştır. Ben
12 Eylül darbesinde tutuklandığımda oğlum beni gördüğü o dönemden beri psikolojik olarak kötü
durumdadır. Ruhsal anlamında iyi durumda değildir. Cezaevinde gördüğü işkenceden dolayı benim
oğlumun tedavi görmesi gerekmektedir. Kolu kırıktır ve hayatı tehlikededir. Annesiyle yaptığı telefon
görüşmesinden sonra kendisinden haber alamadık. Bu başvurumun Ankara İnsan Hakları Meclis
Komisyonuna, Burhaniye Başsavcılığına, YSK Başkanlığına gönderilmesini; darp olaylarının tespiti ve
ailenin mağduriyetinin tespiti için gönderilmesini talep ediyorum. Bu oğlumun isteğidir. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Temmuz 2016’da, Edirne F Tipi Cezaevi'nde kalan ve 28 Nisan 2016 tarihinde bedenini ateşe veren
hasta mahpus Mehmet Yamaç'ın abisi Bayram Yamaç, kardeşinin eyleminin ardından hastanede de çeşitli
işkencelere maruz kaldığını ve durumunun her geçen gün kötüye gittiğini ifade etti. Yamaç, en son görüşe
gittiklerinde birçok yerinin yanık olduğunu ve tek başına ayakta dahi duramadığını kaydetti. Çorlu Devlet
Hastanesi'nde personelin kardeşine kötü davrandığını ve insanlık dışı muamelede bulunduğunu kaydeden
Yamaç, "Hastanede eziyet etmişler. Oradaki hemşireler faşist tavırlarla davranmışlar. Yanık derileri almak
için bulaşık teli kullanılmış. Çok acı çektirilmiş. Resmen etini rendelemişler. Nispet olsun diye yemek
yiyemeyen bir hastanın karşısında hastane ve cezaevi personeli yemek yemiş. Çok eziyet çekmiş" dedi.
19 Temmuz 2016’da, Metris R Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Cengiz Sinan Halis Çelik isimli
hasta mahpus sabah saatlerinde havalandırmaya çıktığı esnada adli mahpusların saldırısına uğrayarak,
bacağından kesici alet ile yaralandı. Samatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, iki buçuk saat süren
ameliyat ardından normal odaya alındı. Ağır hasta mahpuslar içerisinde bulunan Çelik'in bir hafta önce de
ağır bir ameliyat geçirdiği öğrenildi. 26 Temmuz 2016’da, Cengiz Sinan Halis Çelik kaldırıldığı hastaneden
taburcu olduktan sonra verdiği ifadesin de, Talat Turhan'ın kendisine hakaret ve küfür ederek elindeki şiş
ile saldırdığını, saldırı sırasında içeri gelen görevli memurların ise bir süre seyirci kaldığını söyledi.
19 Temmuz 2016’da, Darbe girişiminden sonra mahpuslarla avukat, aile ve telefon görüşmelerine getirilen
yasak Sincan Cezaevi'nde kaldırılmakla birlikte bir saat olan görüş süresi yarım saatte indirildi. TSK
içinde bir grup askerin darbe girişiminde bulunmasını gerekçe eden Adalet Bakanlığı'nın mahpuslarla
avukat, aile ve telefon görüşlerini ikinci bir emre kadar yasaklamıştı. Ailelerin verdiği bilgiye göre, Sincan 2
Nolu F Tipi Cezaevi'nde görüş yasakları kaldırılırken, bir saat olan görüş süresi ise yarım saate indirildi.
Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle telefonla görüşme yasağı hala sürüyor. Sincan Cezaevi görevlilerini
arayan aileler görevlilerin, "Telefonlarda arıza olduğunu, bu nedenle görüşme yapılmadığını" söylediklerini
belirttiler. Ayrıca hastaneye sevki çıkan hasta mahpuslara gardiyanların gelip, "hazırlanın hastaneye
gidecek" hazırlanan hasta mahpusu almaya kimse gelmeyince durumu cezaevi idaresine soran hasta
mahpuslara cezaevi idaresi, "Askerler operasyon için güneydoğuya gitmiş, asker olmadığı için hastaneye
götüremiyoruz" şeklinde hasta mahpuslar üzerinde psikolojik baskı da yapıldığı belirtildi.
21 Temmuz 2016’da, Eşi Nevzat Öztürk'ün 25 yıl önce müebbet ceza almasının ardından 4,5 ay önce de
kızı Jiyan Öztürk'ün tutuklanmasıyla birlikte hayatının cezaevi yollarında geçiren Necmiye Öztürk,
cezaevlerinde hak ihlallerini artığını aktardı. Kızı Jiyan'ın epilepsi hastası olduğunu belirten Öztürk, kızının
tedavi edilebilmesi için serbest bırakılmasını istedi. Kızı Jiyan'ın cezaevine girdikten sonra hastalığının
yeniden tetiklendiğini belirten Öztürk, kızının sık sık nöbet geçirmeye başladığını, cezaevi yemeklerinin
kötü olmasından dolayı zayıfladığını ve bunun da hastalığını ilerlettiğini vurguladı. Kızı Jiyan'ın
durumundan endişe duyduğunu dile getiren Öztürk, Jiyan'ın bir an önce tahliye edilerek tedavi edilmesinin
yolunun açılması istedi. Kızının Mardin E Tipi Cezaevi'nde eşinin ise Bolu F Tipi Cezaevi'nde
tutulmasından kaynaklı görüşe gitmekte zorluk çektiğini ve maddi imkanlarını el vermediğini dile getiren
Öztürk, en son iki yıl önce görüşe gidebildiğini söyledi. Mahpuslara yapılan işkencenin aynı zamanda
dışarıdaki yakınlarına da yapıldığına vurgu yapan Öztürk, eşinin yakın bir cezaevine sevk edilmesi için
yapılan başvuruların da reddedildiğini söyledi.
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22 Temmuz 2016’da, Sol gözünde oluşan kan birikmesi nedeni ile 9 ay önce Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'nde yapılan ameliyat ile gözüne silikon takılan hasta mahpus Cengiz Oktay'ın
gözünden silikonun geri alınmasına müsaade edilmiyor. Oktay'ın babası Mustafa Oktay, "Silikon nedeni ile
görme sorunları yaşıyor. Oğlumun gözünden silikonu almayan devlet oğluma işkence ediyor" dedi.
İstanbul Sultangazi’ye bağlı Gazi Mahallesi'nde düzenlenen sokak eylemlerine katıldığı iddiası ile 2013 yılı
Ekim ayında "örgüt üyesi olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" iddiaları ile gözaltına alındıktan sonra
çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra 6 yıl 9 ay hapis cezası alan Oktay, önce Kırklareli ardından da
Kocaeli'nde bulunan Kandıra T Tipi Cezaevi'ne konuldu. Cezaevine girmeden önce geçirdiği trafik kazası
nedeni ile sol gözünde görmek bozuklukları oluşan Oktay tüm ısrarlarına rağmen Kırklareli Cezaevi'nde
hiçbir şekilde hastaneye götürülmediği iddia edildi.

SİNCAN F TİPİ CEZAEVİ İHD ANKARA SUBE BİLGİ NOTU
22 Temmuz 2016’da, Sincan cezaevinde gardiyanların acil hazırlanın yanınıza acil eşyalarınızı bir poşete
koyun demesi ile tutuklu ve hükümlüleri uyardığı, kendilerini gece yola çıkaracakları söylendiği belirtilmiş,
tutuklular o gece sabaha kadar beklemiştir. 23.07.2016 sabah saat 9.00 da yanlarına hazırladıkları acil
ihtiyaçları almalarına izin verilmeden 6 tutuklu Tekirdağ ceza evine yola çıkarılmıştır. Yolda araç önü
darbecileri götürüyorlar diyerek halk tarafından taşlanmış önleri kesilmiştir. Gece saat 12.00 de cezaevine
getirilen tutuklulardan Özgür Karagöl ve Ercan Akpınar çıplak arama yapılmak istenmiş. Ercan Karataş’a
soyunması söyleyen gardiyana kendin çıkart elbiselerimi demesi üzerine darp edilmiş, gardiyanlarca
tekmelenmiştir. Ercan Karataş hücreye konularak 20.07.2016 Çarşamba gününe kadar ailesi haber
alamamıştır. Erol Zavar yine bu ring aracı içerisinde hasta olmasına rağmen bayılmış, cezaevinde revire
götürülmemiş tek başına hücrede kalmıştır. Koltuk değneği ile yürüyen bir tutuklunun koltuk değneği ring
aracına alınmamış sevk sırasında Tekirdağ cezaevinde çıplak aramaya maruz kalmıştır. Bu yaşananlar
sonucunda cezaevi iradesi ile görüşme talebinde bulunan tutuklular yaşanan darp ve sorunlar için ÇHD
avukatı Sevcan Balcı bunu dava edeceğini söylemesi üzerine cezaevi 2. Müdürü avukata olağan üstü bir
hal söz konusu olduğu, gardiyanların fevri davrandığı, tutuklu ve hükümlülere psikolog gönderdiklerini
belirtmiştir. 03.08.2016 açık görüşe giden ailelerin aktardığı üzere; Sincan cezaevinde tutuklu ve
hükümlüler sevk sonrası Tekirdağ ceza evine hala eşyalarının getirilmediği, 6 kişi kaldıkları, günde sadece
1 saat su verdikleri böylece tutukluların su sıkıntısı yaşadıkları, yemek miktarının yetmeği için az verildiğini
belirtiler. Gardiyanlar açık görüş de ailelerin getirmiş olduğu elbiseleri bunlar yıkanmış kokuyor diyerek
almadıkları, tutuklu ve hükümlüleri tahrik etmek için ‘türkün gücünü göreceksiniz’ gibi sözler kullandıklarını,
cezaevinde yatak masa sandalye ve benzeri temel ihtiyaçların yok olduğu, Özgür Karagöl’ün ise görüşe
15 dakika geç çıkarıldığını ailesi belirtmiştir.Ercan Akpınar sürgün edilmeden önce ailesini arama hakkını
kullanmak istediği halde ailesini aramasına izin verilmeden Sincan cezaevinden sevk edildiği ailesince
ancak bir hafta sonra kendisine ulaşılabildiği belirtilmiştir.
Serdal Polat, Onur kara, Ercan Akpınar, Erol Zavar, Baran Onur Doğan, Haydar Demir, ismi belirlenmiş
sevk sonrası darp edilen tutuklu ve hükümlüler arasındadır. Haydar Demir; Bafra cezaevine sevk
edilmiştir.
SİNCAN KADIN F TİPİ CEZAEVİNE GÖRÜŞE GİDEN KİŞİNİN AKTARIMLARI:
Sincan kadın F tipi cezaevinde yaşananlara dair; Resmiye Vatansever ve Deniz Tepeli hükümlülerinin
Silivri kadın hapishanesine sevk edildikleri, PKK örgütü hükümlüsünün dışında tüm kadın tutuklu ve
hükümlülerinin sevk edildiği belirtildi. Adli olarak tutuklu bulunan cezaevinde adli olanların yarısının sevk
edildiğini belirtti. Görüşmelerin 15 günde birer kez olmak üzere kapalı görüş uygulamasının tutuklara
yapıldığı, avukat görüşünde tutuklu yargılananların kamere ve ses kaydı alındığı yanlarında avukat
görüşünde gardiyan bulunması ve öncesinde belitmiş olduğumuz uygulamaların sürdüğünü belirtti. Kadın
askerlerin cezaevi içerisinde tutuklu ve hükümlülerin kollarından girerek onlara eşlik etikleri, daha
öncesinde kadın gardiyanın yapmış olduğunu görüşe giden aile bildirmiştir. Tüm sevk edilen tutukluların
Sincan F-1, F-2, Kadın F olmak üzere eşyalarının sevk edilen cezaevlerine gönderilmemesinden kaynaklı
tutuklu ve hükümleri aileleri bu durumdan şikâyetçidir.
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Ayrıca, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hazırladığı ağır hasta mahpus listesinde olan Hayati Kaytan,
sincan cezaevinden Bolu F Tipi Cenazevi'ne sürgün edildiği esnada, çıplak aramayı kabul etmediği için
gardiyanlar tarafından şiddete maruz kaldığı ve Kaytan'ın, başından yaralandı aktarıldı.
25 Temmuz 2016’da, Osmaniye Cezaevi'nde yaralı, kronik hastaların revire çıkarılmadığı, çıkarılanların da
kötü muameleye tabi kaldıkları öğrenildi. Urfa Viranşehir ilçesinde 21 Nisan'da düzenlenen baskınlarda 15
arkadaşıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve Osmaniye T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sürgün
edilen Çetin Ekinci hasta olmasına rağmen revire çıkarılmadığı öğrenildi.
26 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aydın Elverdi, şu beyanlarda
bulundu: “Ben Erzincan Cezaevine 15 ay evvel sevk edildim. Hastalığım nedeniyle sigarasız koğuşta
kalmaktaydım. Ancak darbecilerin getirilmesiyle birlikte koğuşum değiştirildi. Ben de protesto amaçlı
tedaviyi ret edip diyalize gitmiyorum. Sigarasız bir koğuşa nakledilmek istiyorum. Ayrıca ailem
Diyarbakır’da ikamet etmektedir. Bu nedenle Diyarbakır’a yakın Urfa – Hilvan cezaevine sevkimin
gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Derneğinizden bana, sevkim ve tedavimin sağlanması için hukuki
destek talep etmekteyim.”
27 Temmuz 2016’da, Nusaybin'de gördüğü işkence sonucu bir gözünü kaybeden H.Algan isimli çocuğun
tutulduğu cezaevinde tedavisi engellendiği öğrenildi. Çocuğunun gördüğü işkenceyi basınla paylaştığı için
de Adalet Bakanlığı, anne Ziynet Algan hakkında şikayetçi oldu. H. Algan’ın 2 Ağustos tarihinde diğer
gözünüde kaybettiği öğrenildi.
28 Temmuz 2016’da Tokat T Tipi Cezaevi'nde hak ihlallerine maruz kalan siyasi tutuklu ve hükümlüler
İHD'ye yaptıkları başvuruda, Enes Taşkın'ın tutuklanma sırasında göz lensinin kırıldığı ve tedavi
yapılmaması nedeniyle bir gözünü kaybettiğini bildirdi. Mahpuslar, cezaevi kapasitesinin 600 kişi olmasına
rağmen bin 200 kişinin kaldığına dikkat çekti.
29 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulkerim Yurttepe, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat Yurttepe, Sur’da yaralı olarak yakalandı. Araştırma hastanesinde
ameliyata alındı. Yaralı olduğu halde üç – dört gün hastanede kaldıktan sonra cezaevine gönderildi.
Oğlum göğsünden yaralanmıştı. Ancak tedavisi tam olarak sağlanmadığı için durumu kötüye doğru
gidiyor. En son revire çıktığında yarasının iltihaplandığı ve tekrar ameliyat olması gerektiği kendisine
bildirilmiştir. Oğlumun aynı zamanda akciğer rahatsızlığı da bulunuyor. Oğlumun tedavisinin sağlanması
içim sizlerden hukuki destek talep ediyorum.”
4 Ağustos 2016’da, HDP Mêrdîn (Mardin) Milletvekili Gülsen Yıldırım, 2014 tarihinden beri solunum
cihazına bağlı yaşayan ve Mardin M Tipi Cezaevi'nde tutulan 63 yaşındaki hasta mahpus İsmail Arslan'ın,
Bakırköy Savcılığı tarafından infazının ertelenmesine rağmen tahliye edilmemesini Meclis gündemine
taşıdı. Konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle
yazılı soru önergesi veren Yıldırım, soru önergesinin gerekçesinde hasta mahpus Arslan'ın cezaevinde
kalmaya devam etmesinin ölümcül bir durum olduğu olduğunu ifade etti. Hasta mahpuslara dair ceza
infazının ertelenmesinin 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun'un "Hapis
cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi" başlığında tanımlandığını hatırlatılan gerekçede, "2013
yılı Ocak ayında ilgili İnfaz Yasası'nın 16. Maddesinde yapılan değişiklikle 'ağır hastalık nedeniyle
cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı
değerlendirilen mahkûmun cezasının iyileşinceye kadar geri bırakılacağı' hükmü eklenmiştir" ifadelerine
yer verildi. Adli Tıp Kurumu (ATK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının hasta mahpusların cezalarının
ertelenmesine engelleyen kararlarının bilimsel ve hukuki ilkelere bağdaşmadığı belirtilen gerekçede, "Bir
gün dahi cezaevinde tutulmaması gereken hasta mahpuslar, bürokratik ve politik engellerle adeta ölüme
terk edilmektedir" denildi.
5 Ağustos 2016’da, Erzurum H Tipi Cezaevi’nden 15 mahpus, “yer yok” gerekçesiyle sürgün edildi.
Sürgün edilenler arasında bulunan 56 yaşındaki Fesih Sayak isimli kalp hastası mahpusun geçtiğimiz
günlerde rahatsızlandığı ancak hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi.
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6 Ağustos 2016’da, Tekirdağ 1 numaralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir bacağı olmayan siyasi mahpus
Mehmet Başçı, adliye dönüşü gardiyanların gözü önünde Yavuz Yılmaz adlı adli tutuklu tarafından feci
şekilde darp edildi.
6 Ağustos 2016’da, Hasta mahpusların serbest bırakılması talebiyle 106'ıncı haftada bir araya gelen
Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi üyeleri, OHAL ilanı sonrası cezaevlerinde yaşanan sürgünlerde
hasta mahpusların işkence düzeyinde ihlaller karşılaştığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
cezaevlerindeki yaşamının bilinmezliğe sürüklendiğini belirtilen açıklamada, hapishanelerdeki sürgün ve
sevklerin işkence boyutunda olduğu ifade etti. Kınalı, "Tekirdağ cezaevine yoğun yapılan sürgünler
neticesinde, yatacak yer sıkıntısı ve hatta oturacak yer sıkıntısı yaşanmaktadır" Tedavi süreçleri devam
eden hasta mahpusların tam teşekküllü olmayan cezaevlerine sürgün edildiğine dikkat çeken Kınalı, "Kalp
hastası Sabri Kaya adlı hasta mahpus Karabük Cezaevi'ne nakledilerek tedavi süreci ortada kaldırılmıştır"
şeklinde konuştu. Kınalı, tutuklulara açık görüş yasağının getirildiğini ve kapalı görüşe izin verilmediğini
kaydetti. Hasta mahpusların serbest bırakılması isteyen inisiyatif üyesi Viyan Kınalı şunları söyledi:
"Avukat görüşleri sağlanmalı, ATK yetkili merci olarak çıkarılmamalıdır. Hasta mahpusların tedavileri
üniversite hastanelerinde sağlanmalıdır." Kınalı, ceza infaz ertelenmesinde bugüne kadar kabul görmeyen
dosyaların tekrar açılması çağrısı yaptı.
8 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasina Güler, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim Sıdık Güler, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Eşim
özellikle yaşının 70 yaşın üzerinde olması nedeni ile uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Kalp
yetmezliği, yüksek tansiyon ve birçok hastalık tanısı konulmuştur. Eşim düzenli olarak hastaneye gitmekte
ve tedavi görmektedir. Eşim yaşadığı sağlık sorunları ve yaşından kaynaklı cezasının affı için
Cumhurbaşkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuru da henüz sonuçlanmış değildir. Bununla ilgili rapor ve
belgeler Cezaevi dosyasında mevcuttur. Eşimin cezaevinde kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda
yaşadığı sıkıntılar nedeni ile kendisi gibi hükümlü olan ve Siirt Kapalı Cezaevinde kalmakta olan oğlu
Habip Güler’in sevki babasına bakmak amacı ile Diyarbakır D Tipi Cezaevine yapılmıştır. Habip Güler
Bakanlığa babasının bakım ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile Diyarbakır’a sevkini istemiş ve Bakanlık
tarafından da aynı gerekçeler ile talebi kabul edilmiş ve 2010 yılı içerisinde Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevine sevki yapılmıştır. Cezaevi idaresince eşime verilen bilgiye göre eşim Sıdık Güler’in Erzurum
Cezaevi’ne Habip Güler’in ise Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmesine karar verilmiş ve kısa süre
içerisinde de sevkleri yapılacaktır. Eşimin Diyarbakır ili dışındaki bir yere sevki uzun süredir devam eden
tedavi sürecini aksatacağı gibi sağlık sorunlarının da artışına neden olacaktır. Eşimin uzun süre araç ile
yolculuk yapamamakta, ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Yine Eşimin bakımını sağlayan Habip Güler’in
yanında olmaması müvekkilin yaşayacağı sağlık sorunları ve ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük
mağduriyetine neden olacaktır. Belirtmiş olduğumuz tüm hususlar göz önünde bulundurularak Eşim Sıdık
Güler ve oğlu Habip Güler’in sevklerinin durdurularak Diyarbakır ilinde kalmalarının sağlanmasını talep
etmekteyiz. Ayrıca Diyarbakır ilinde kalmaları mümkün olmasa bile müvekkilin sağlık sorunları ve
tedavisine uygun aynı cezaevine sevklerinin yapılmasını talep etmekteyiz.”
9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Kırıkkale F Tipi cezaevinde hasta durumdaki mahpusların durumu:
Resul Kocatürk ,Wernice korsakof hastasıdır. ATK tarafından verilen rapor ile önceki dönem tahliyesi
yapılmıştır. İyileştiği veri edilerek tekrar tutuklanmıştır. Alerjik astım, mide ülseri, reflü, hipotroid kronik
rahatsızlığı bulunmaktadır. 28 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde Resul Kocatürk rahatsızlanmış, acil
müdahalesi için çağırılan personel tansiyon ölçümü yapmış, tansiyonun düşük çıkması üzerine sağlık
görevlisinin hastaneye götürülmesi gerekir önerisini dikkate alınmamıştır.
Cihat Özdemir, sebebi belirlenemeyen bayılma, sağ kulakta %20 ve sol kulakta %30 iletim tipi işitme
kaybı, kalp çarpıntısı, MY miyoz yetmezliği, böbrekte iyi huylu olduğu söylenen 17mm tümör ve lezyonlar,
testiste kist 1cm prostat, kronik venöz yetmezliği ve derin venöz, pankreas da enzim yetmezliği,
bulunmaktadır. (21 Temmuz 2016 tarihinde Cihat Özdemir hastane sevki sırasında ring aracında
kamerayı engellediği gerekçesiyle 28.07.2016 tarihli 2016/336 sayılı karar ile disiplin kurulunca 5 gün
hücre cezası verilmiştir. Daha öncesinde 24.05.2016 tarih 2016/486 kararla verilen cezaya itirazlar ret
edilmesi üzerine, kesinleşmiş cezaların infazı 29.07.2016 tarihinde işleme konulmuştur.)
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Zeynel Karabulut,Günlük hayatını tek başına geçiremeyecek durumda koltuk değnekleri olmadan ayakta
duramamakta, ATK raporunda wernice korsakof olduğu raporlaştırılmış, el ve ayaklarda şişme morarma
uyuşma gözlenmektedir.
Kemal Tufan kapsamlı diş tedavisi görmesi için daha öncesinde çene ve filmi ve rötgeni çekilmiş, Ağız ve
diş sağlığı merkezine seki yapılmıştır (8 Temmuz 2016 günü). Görevli olan diş doktorunun kelepçeli
muayene tavrı hastane yönetiminin kararı diyerek gerekçelendirilmiştir. Tedaviyi bu koşullarda reddeden
mahpus muayene olmamış, hastane sürecince geliş gidişlerde bir yıl içerisinde 4 defa disiplin cezası
almıştır.
Sinan Akbayır; Yüksek İhtisas Hastanesine sevki sırasında ring aracına takılmış kameranın görüntü
almasını engellediği gerekçesiyle; cezaevi disiplin kurulunca soruşturma açılıp bir aylık ziyaret yasağı
almıştır.
10 Ağustos 2016’da, Her iki kolu olmaması nedeniyle ATK tarafından "cezaevinde kalamaz" raporu
verilmesine rağmen tahliye edilmeyen hasta mahpus Ergin Aktaş, kaldığı İzmir Menemen R Tipi
Cezaevi'ndeki yan hücresine konulan cinsel saldırı suçundan hükümlü eski bir askerin hakaret ve sözlü
tacizlerine maruz kaldı. Bu kişinin başka yere götürülmesi için yaptığı başvurular sonuçsuz kalan Aktaş'a,
üstüne üstlük bir de cezaevi idaresi tarafından soruşturma açıldı.
10 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Üzel, şu beyanlarda
bulundu: “Yaklaşık 5 yıl önce daha cezaevine girmeden önce bağırsaklarımda kanama nedeniyle
hastalandım. Sonrasında 4 yıl cezaevinde kaldım. Cezaevinde tedavim iyi yapılmadı. Hastalığım devam
ediyor. Tedavimin yapılması için sizden yardım talep ediyorum.”
11 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zafer Tüzün, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim İsmail Tüzün, birkaç gün önce yapılan sürgünlerle beraber Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Antep L Tipi cezaevine sürgün edildi. Kardeşimin vücudunda şarapnel parçaları var. Kendisi
çok rahatsızdır. Hasta mahpuslar listesinde bulunuyor. Şuan kardeşimle beraber tutuklular.
Havalandırmasız hücrede bulunuyorlar. Çok ihlal var. Bu acil bir durumdur. Bu konuda sizden acil bir
şekilde temaslarda bulunmanız için hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
13 Ağustos 2016’da, AKP'nin ilan ettiği OHAL ile cezaevlerinde hak ihlallerinde ciddi anlamda bir artış
yaşandı. 30 Temmuz günü Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edilen 43 mahpus, cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için şiddete maruz
kaldı. Mahpusların beraberlerinde getirdikleri kişisel eşyaları ise çöpe atıldı. Bu uygulamaya maruz kalan
mahpuslardan biri olan Selamettin Yılmaz ile 9 Ağustos günü cezaevinde görüşen ablası Ayfer Yavaş,
şiddete maruz kalan kardeşi ve sürgün edilen diğer siyasi mahpusların durumlarının çok kötü olduğunu
aktardı. Kardeşinin anlatımlarına göre mahpusların temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını dile
getiren abla Yavaş, "Gittiğimde 11 gündür daha banyo bile yapmamışlardı. Ne ellerini ve yüzlerini
yıkabilecek kadar su bulabilmişler. Sabahları sadece bir sallama çay, şeker ve bir reçel verilmiş" diye
belirtti. Sürgün edilen mahpuslar arasında bulunan kalp hastası İHD Êlih (Batman) Şube yöneticisi Ahmet
Demir'in ise kalbindeki cihazı şarj edilmediği için ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.
14 Ağustos 2016’da, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde 7 Ağustos'ta hücre ve koğuşlarını ateşe
veren 9 DHKPC'li mahpus yanmış hücrelerde tutuluyor. Mahpuslar tamamen yanmış hücrelerde karbon
monoksit gazına maruz kalıyor. Yangından dolayı hücre ve koğuşlarda sağlam eşya kalmazken,
mahpuslarla görüşen Avukat Aycan Çiçek, cezaevi idaresinin mahpuslardan intikam almaya çalıştığını
belirtti. Müvekkilli Didem Akman'ın kullandığı bütün eşyaların yandığını ifade eden Çiçek, "Müvekkillim
ranza olmadığı için yanmış hücrede yerde yatıyor" dedi. İdarenin müvekkilline yeni eşya vermediğini
vurgulayan Çiçek, "Yanmış hücre ve koğuşlarda kalan mahpuslar ölüme terk edilmiş. Dışarı ile iletişimleri
de kesilmiş" dedi. Dumandan zehirlenen Akman'ın revire kaldırıldığını hatırlatan Çiçek, cezaevi
doktorunun Akman'a "İstersen seni süngerli odaya atmalarını söyleyebilirim" dediğini aktardı. Çiçek,
Akman'ın hastane sevk talebinin de sürekli ret edildiğini belirtti.
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16 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu beyanlarda
bulundu: “Rize L Tipi Cezaevinde bulunan ağabeyim Engin Aydınalp, 24 yılı aşkın bir süredir cezaevinde
bulunmaktadır.
Geçmişte düşmekten kaynaklı yaşadığı omurilik hastalığı nedeniyle felç geçirdi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4 kez ameliyat olduktan sonra iyileşti. Ancak 7 yıldır
bacakları ağırlaşmaya, güç kaybetmeye, belden aşağısı tamamen uyuşmaya ve yürümekte zorluk
çekmeye başladı. Artık bir yerlere yaslanmadan, destek almadan yürüyemiyor. Yedi yıldır defalarca kez
hastaneye sevki yapıldı, şiddetli bel ve bacak ağrıları, uyuşma ve yürümekte zorlanma dolayısıyla değişik
zamanlarda onlarca kez MR çekildi, tahliller yapıldı. Gerekiyorsa ameliyat da dahil olmak üzere gerekli
tedavinin yapılması yönündeki taleplerine karşın şimdiye kadar en küçük bir tedavi uygulanmadı, her
seferinde müdahale edilecek bir şey yok denildi. Hala da hastaneye gidip geliyor. Ağabeyimin sağlık
problemlerinden kaynaklı olarak bacakları artık vücudunu taşıyamaz hale gelmiş durumdadır. 7 yıldır
radyasyon tehlikesine rağmen onlarca kez MR çekildiği halde ameliyat ve tedavi uygulanmamaktadır. Bu
konuda ciddi anlamda yardımınız gerekmektedir. Çünkü bu durum felçliğe hatta ayak ve bacaklarının
kesilmesine neden olabilir. Sonuç alıcı bir tedavi için girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz. Daha önce
ameliyatlarını Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığından Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Hilvan
T Tipi Cezaevi, Siverek T Tipi cezaevine sevkinin yapılmasını istiyoruz. Buna acilen ihtiyaç vardır.
Ağabeyimin sağlık durumu nu belirtir rapor da ekte sunulmuştur. Rize Cezaevinde ve Rize’de tedavi
imkânları yeterince bulunmaması, cezaevinin çok kalabalık, hastane sevklerinin bu nedenle aylarca
sürmesi MR, EMG veya tahlil sonuçlarını almanın çok güç olması nedeni ile tedavisi hızlı ve etkili bir
şekilde yapılamamaktadır. Tüm bu etkenlerden kaynaklı olarak ağabeyimin tedavisinin düzenli olarak
yapılabilmesinin sağlanması amacıyla Diyarbakır, Hilvan, Siverek Cezaevlerinden birine naklinin
yapılmasını talep ederim. Not: Gerçekleşecek olan nakil ve yol masrafları tarafımızca karşılanacağını
belirtirim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
17 Ağustos2016’da, İHD Diyarbakır Şubesi Cezaevi Komisyonu Üyesi Avukat Abdullah Zeytun, hasta
mahpuslar hakkında “cezaevinde kalabilir” raporu vererek mahpusları cezaevinde ölüme terk eden
İstanbul ATK İhtisas Kurulu’nda çalışan birçok doktor ve adli tıp uzmanın “FETÖ/PDY” soruşturması
kapsamında tutuklandığına dikkat çekti. Zeytun, bu nedenle kurulun bugüne kadar hasta tutuklu ve
hükümlüler hakkında verdiği raporların yok hükmünde olduğunu vurgulayarak, yeniden başvuru
yapacaklarını söyledi. Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÖGC) tutuklu 34 özgür basın emekçisi için
başlattığı "Gönüllü Muhabir" kampanyası kapsamında Dicle Haber Ajansı (DİHA) Amed (Diyarbakır) Bölge
Bürosu'nda bir günlüğüne muhabir olan İHD Amed Şube Başkanı Raci Bilici, son dönemde cezaevlerinde
mahpuslara dönük artan baskılarla ilgili haber hazırladı. Bilici, keyfi uygulamalar, hak ihlalleri, sürgün ve
hasta mahpuslarla ilgili derneğin Cezaevi Komisyonu Üyesi Avukat Abdullah Zeytun ile konuştu. Darbe
girişmii ardından “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında yaşanan gözaltı ve tutuklamaların, OHAL ilanı ile
HDP ve DBP üye ve yöneticilerine yöneldiğine yapıldığına dikkat çeken Zeytun, yoğun tutuklamalar
nedeniyle cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını
ve cezaevlerinin dolup taştığını kaydetti. Bu durumun ise beraberinde başta sağlık sorunları olmak üzere
barınma, gıda, sağlık gibi temel haklara ulaşımı güçleştirdiğini söyleyen Zeytun, "Hükümetin cezaevlerinde
var olan sorunları çözmek yerini tutuklu ve hükümlüleri başka illere sevk ederek sorunu çözmeye çalışıyor.
Özellikle siyasi irade tarafından ‘FETÖ/PDY’ şüphelilerine yönelik çıkarıldığı söylenen OHAL
kararnameleri daha çok Kürdistan’da tutuklanan ve cezaevinde hükümlü ve tutuklulara uygulanıyor” dedi.
Zeytun, siyasi iktidarın cezaevlerindeki bu yoğunluğu düşürmek amacıyla tutuklu ve hükümlüleri ailelerinin
ikamet ettiği yerlerden yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlere sürgün ettiğine de dikkat çekti. Zeytun,
"Sadece Amed'den 100'den fazla tutuklu ve hükümlü Antep’e sürgün edildi. Sürgünler sadece
Kürdistan’da değil, Türkiye’nin bütün cezaevlerinde yapılıyor. Bu sürgünlerle sadece mahpuslar değil
aileleri de cezalandırılıyor. Bunun yanında tutuklu ve hükümlüler yargılandıkları yetkili mahkemelerden
uzak bir yere sürgün edilmesi adil yargılanma hakları da ihlal ediliyor” diye konuştu. Sevk sırasında ise
çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen mahpusların darp edilerek hücreye konulduğunu aktaran
Zeytun, şunları söyledi: "İnsan onuruyla bağdaşmayan bu uygulamalar kabul edilemez. Bu uygulamalar
OHAL kılıfına uydurularak yapılıyor. Bu konuda İHD’ye çok yoğun başvurular yapılıyor. Evrensel hukuk,
tutuklu ve hükümlülerin sahip olduğu tüm hakların bir an önce uygulanmasını ve işkenceyi yapılan
sorumluların derhal yargılanması gerekir. Türkiye’ye bu konuda çok büyük bir sorumluluk altındadır.”
Cezaevinde artan keyfi uygulama ve hak ihlallerinden en çok etkilenenlerin hasta mahpuslar olduğuna
işaret eden Zeytun, “İHD verilerine göre Türkiye’deki cezaevlerinde 300’den fazla ağır hasta olmak üzere
toplam 700’ü aşkın hasta tutuklu ve hükümlü bulunmakta. Bunların büyük bir kısmı Kürt hükümlü ve
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tutuklulardır. Bunların tam teşekküllü bir hastanede sevk edilerek tedavilerinin yapılması gerekiyor.
Maalesef bunların tedavileri bilinçli bir şekilde siyasi iktidarın görüşün sahip kurumlar tarafından
engellenmektedir” dedi. Yine “Şu anda sürgün politikası en çok hasta mahpusları etkilemektedir”
tespitinde bulunan Zeytun, “Derneğin ağır hasta mahpus listesinde yer alan ağır hasta hükümlü Celal
Şeker, tedavisi yapılmaksızın Antep’e sevk edildi. Buna karşın Adalet Bakanlığı ve Diyarbakır Cezaevi
Savcılığı'na yaptığımız yazılı başvurular dikkate alınmaksızın hasta hükümlü Şeker, sağlıklı bir kişiymiş
gibi Antep’e sevk edildi. Özellikle ağır yaralı olarak gözaltına alınan ve cezaevinde yeterince tedavisi
yapılmayan Sibel Çapraz ile tedavisi olmaması durumda iki gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya 16
yaşındaki H.A.'nın hayati tehlikesi var. Cezaevlerinde bunlara benzer çok sayıda uygulamalar mevcuttur.
AİHM verdiği kararlarda hükümlü ve tutukluların yeterince tedavi edilmemesi işkence olarak tanımlamakta,
bu sebeple Türkiye’ye mahkûm etmiştir” diye belirtti. Zeytun, bunlarla birlikte ağır hasta mahpuslar için
“cezaevinde kalabilir” raporunu veren ATK’lerin verdiği raporların “FETÖ/PDY” soruşturmaları kapsamında
yapılan tutuklamalarla tartışmalı hale geldiğini de söyledi. Özellikle İstanbul ATK İhtisas Kurulu’nda görevli
birçok uzman doktor ve adli tıpçı 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında açığa alınarak, tutuklandığına
işaret eden Zeytun, cezaevinde kalamayacak kişiler hakkında ‘cezaevinde kalabilir’ raporu veren ATK'lerin
özellikle siyasi tutuklular ve hükümlüler için keyfi ve bilimsellikten uzak, ‘toplum güvenliği bakımından
tehlikelidir” gibi gerekçelerle verdikleri raporlara tahliye edilmelerini ve tedavi olmalarını engellediğini
kaydetti. Bu nedenle çok sayıda hasta tutuklu ve hükümlünün cezaevinde yaşamını yitirdiğini hatırlatan
Zeytun, "ATK'nin bugüne kadar hasta tutuklu ve hükümlü verdiği raporlar bizim için yok hükmündedir. Bu
nedenle İHD ve bu alanda çalışan kurumlar olarak hasta tutuklu ve hükümlerin tedavisi yapılması için
yeniden başvuru yapacağız. Hasta tutuklu ve hükümlülerin aileleri ya da şahsın avukatı da zaman
kaybetmeksizin başvurularını yapmalıdır. Bunun takipçisi olacağız” diye kaydetti.
17 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru da bulunan M. A. G. “ Amcam İ. A. G. 2000 yılından beri
Kartal H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevine girmeden önce pankreas ameliyatı olmuş içeride iken
3 defa anjiyo yapılmış ve açık kalp ameliyatı geçirmiştir. Üst seviyede sinir iltihabı vardır, sağlık sorunları
nedeniyle kendi ihtiyaçlarını tek başına gideremeyecek durumdadır.” dedi. (İHD İstanbul)
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Aynur Pakdemir Ayaz özetle; Antep L
Tipi Cezaevinde bulunan eşi İsmet Ayaz’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, eşinin çolyak hastası olduğunu, özel diyet
yemeği yemesi gerektiği, lakin cezaevinde diyet yemeği yapılmadığı, eşinin tiroid kanseri olduğunu, %68
oranında kemik erimesi mevcut olduğunu sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını, Gaziantep L Tipi
Cezaevinde su, yemek, iletişim sıkıntısı yaşadıklarını, eşinin sağlık sorunlarıyla alakadar çözüm
bulunmasını istediğini, eşinin cezaevi koşullarında hastalığının daha da fazla nüks ettiğinin raporlarla
ispatlı olduğunu, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
22 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Çağrıcı, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Çağrıcı yaklaşık 10 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Şırnak
T Tipinde kalmaktayken tedavi amacıyla bir yıl önce Diyarbakır D Tipi cezaevine sevk edildi. Oğlumun
kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon hastalıkları mevcuttu ve bu hastalıkları sebebiyle de Diyarbakır’da
tedavi görüyordu. Oğlumun ağır hastalıklarının tedavisi sürerken bir ay önce Şırnak T tipine nakledildi.
Sevk sırasında bize herhangi bir bilgi vermediler. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı uygulandığından
oğlumun sağlık durumundan haberim yoktur. Oğlumla en son bugün yaptığımız telefon görüşünde bize;
sağlık sorunlarının arttığını, raporlu ilaçların kendisine verilmediğini, diyabet gıdalarının kendisine
verilmediğini söyledi. Cezaevi yönetiminin kendilerine baskı uyguladığını da belirterek hükümlü olarak
sahip oldukları hakların kendilerinden alınmak istendiğini söyledi. Bu konuda çok endişeliyiz. Gittiği
günden beri ondan haber alamıyoruz. Ayrıca nakil esnasında cezaevinden bize herhangi bir bilgi de
gelmemişti. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
26 Ağustos 2016’da derneğe gelerek başvuru yapan H. A. “Babam Y. A.’ya bulunduğu Eskişehir H Tipi
Cezaevinde. 15 Temmuzdan beri şeker ilaçları verilmiyor 18 Temmuzda savcılık tarafından gönderilen
tutuklu ve hükümlülerin her türlü hakkının verilmesi yönündeki yazıya rağmen cezaevi yönetimi bu yazıyı
tanımıyorum demiş ve koğuşları değiştirmiştir. Şu an pencereleri sökülmüş koğuşlardalar, cezaevi
savcılığı dilekçelere el koymakta ve en doğal hakları dahi engellenmektedir, babam hakkında şeker
ilaçlarını istedi diye tutanak tutulmuştur” dedi. (İHD İstanbul)
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31 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda
bulundu: “Ağabeyim A. Aziz Ok yaklaşık 23 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Ağabeyim 2 yıl önce Şırnak T
Tipine nakledildi. Diş sağlığı probleminden dolayı kaldığı cezaevinden sevk almak istiyor. Doktorlar 1,5 yıl
önce ağabeyimin sevk işlemini onaylamasına rağmen cezaevi yönetimi güvenlik ve yol koşullarının iyi
olmadığını gerekçe göstererek sevkini bir türlü gerçekleştirmemiştir. Siverek, Hilvan ve Diyarbakır D Tipi
Cezaevine nakledilmesi için ağabeyim defalarca idareye dilekçe vermiştir. Ancak cezaevi yönetimince bu
istek ve talepler geri çevrilmiştir Mevcut Şırnak’taki hastaneler bu tedaviyi gerçekleştirmemektedir. Ayrıca
Şırnak ‘ta yaşanan çatışmalı ortam ve sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı cezaevi ziyaretini yaklaşık 67 aydır bir türlü yapamıyoruz. Bu durum ağabeyimin kendisi ve bir bütün olarak biz ailesi üzerinde
olumsuz etkilere yol açmaktadır. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde ağabeyimin diş tedavisi olması
için, ikamet ettiğimiz Diyarbakır’a ya da Siverek, Hilvan gibi Şanlıurfa ilçelerinden birine naklinin
sağlanmasını talep etmekteyim. Gerçekleşecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karşılanacağını
belirtirim.”

7 Eylül 2016’da Mardin’de 6 ay önce tutuklanan epilepsi hastası öğretmen Jiyan Öztürk “uzun tutukluluk
süresi göz önünde bulundurularak” tutulduğu Mardin E Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.
7 Eylül 2016’da, İHD İzmir şubemize yapılan başvuruda, Abdülvahap Aydemir Ödemiş T Tipi Cezaevinde
kalmaktadır. 6 Eylül 2016’da, tedavi/ameliyat için Ödemiş Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak,
hastanedeki Genel cerrahi doktorun ideolojik ve ön yargılı yaklaşımları nedeniyle doğru düzgün tedavi
edilmeden geri gönderildiğini iddia etmiştir.
11 Eylül 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Batman ili Sason ilçesi kırsalında 25 Ağustos 2016 tarihinde
çıkan çatışmada ağır yaralan HPG militanı Serdar Altaş, gözaltında tutulduğu 5 gün boyunca ailesi,
avukatlarıyla görüştürülmedi ve yarasına sadece pansuman yapıldı. Sol kolu ve sağ ayağında şarapnel
parçalarıyla tam 15 gün boyunca Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Altaş için cezaevi doktorlarının
hastaneye sevk istedi. Ancak cezaevi idaresi tarafından bu sevk gerçekleştirilmedi.
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Pakdemir Ayaz, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim Dişyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipine nakledildi. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Eşimin çölyak hastalığı, tiroid kanseri ve kemik erimesi hastalığı var. Buna rağmen eşimin sağlık sorunları
çözülmüyor. Diyet yemeği ve çölyak ekmeği verilmesi gerekirken kesinlikle karşılanmıyor. İlaçları
alınmıyor. Sağlığından dolayı bazı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ciddi bağlamda su sıkıntısı var.
İhtiyaçlarını gidermek için su yok, banyo yapamıyorlar. Buradan ( Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi)
götürüldükten sonra Gaziantep L Tipi Cezaevinde elbiseleri de verilmiyor. Gönderdiğimiz eşyaları
vermiyorlar. Ama bizim için en önemli konu, sağlık durumunun düzeltilmesini istiyoruz.”
21 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Buket Demir, şu beyanlarda bulundu:
“Eşim Ramazan Demir, 18.08.2016 tarihinde FETÖ/PDY suçlaması ile gözaltına alınmış ve akabinde
tutuklanmıştır. Eşim 1983 yılında açık kalp ameliyatı geçirmiş olup, kalp ilacına bağımlı olarak
yaşamaktadır. Eşimin söz konusu rahatsızlığına ait raporlar ve tetkik sonuçları savcılık sunulmuş olmasına
rağmen cezaevindeki doktora çıkarılmadığı, araştırma hastanesi tahlilleri yapılması gerekirken henüz
yapılmadığı öğrenilmiştir. Eşimin sağlık durumu göz önünde bulundurularak, önümüzdeki süreçte telafisi
mümkün olmayacak neticelere sebebiyet verilmemesini ve sağlık kontrollerinin kardiyolog tarafından
yapılması için sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Eylül 2016’da derneğe gelen mektubunda E.S. “11 yıldır epilepsi hastasıyım ve 5 yıldır da
cezaevindeyim. Diyarbakır Cezaevi’ndeki firardan sonra Bandırma 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sürgün
edildim, Diyarbakır’da iken az da olsa tedaviye götürüldüm, şimdi ise tedavi olanağım tamamen ortadan
kalktı. Yaşadığım epilepsi krizleri gittikçe sıklaştı, gece uykuda iken kriz geçiriyorum. İzmir Eğitim ve
Araştırma Hastanesine sevk edildim ancak iki ay geçti götürülmedim. Tekrar kriz geçirmem üzerine
doktora çıkarıldım. Doktor neden hastaneye götürülmediğimi sordu. Herhangi bir açıklama dahi
yapılamadan burada bekletiliyorum. Çok ağır ilaçlar kullanıyorum ve yan etkileri çok fazla, unutkanlık,
geçici hafıza kaybı, uyum sorunu ve yoğunlaşamama sorunları yaşıyorum.“ dedi. (İHD İstanbul)
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23 Eylül 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu beyanlarda
bulundu: “31 Ağustos 2016 tarihinde eve gelen 4 polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltı
işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkan eşim Yavuz Yavuz akabinde tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevine gönderildi. Eşim Yavuz’un başında tümür bulunup aynı zamanda Çölyak hastalığı da
bulunmaktadır. Mevcut cezaevi koşulları eşimin sağlığı üzerinde telafisi mümkün olmayan olumsuz
sonuçlara yol açacaktır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Eylül 2016’da derneğe başvuru yapan F. E. “Bugün babam A. İ. bulunduğu cezaevinden efor testi için
Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Test sırasında aniden tansiyonu yükselip kalbinde
rahatsızlık hissedince efor testini geçemeyip acil müdahale yapılmadan tekrar cezaevine gönderildi.
Annem C. İ. babamın sağlık durumunu öğrenmek isteyince annem hakkında tutanak tutulacağını
söylediler.” dedi. (İHD İstanbul)
3 Ekim 2016’da Antalya Yeniköy L Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mektupta E. T. “Hastayım ve
ağırlaştırılmış müebbet cezası aldım, 15 yıl 6 aydır hapis yatıyorum cezamın bitmesine 5 yıl 10 ay süre
kaldı. Yaklaşık 5 ay önce İHD'ye mektup yolladım ve 19.07.2016’da İHD'den mektubun Ankara İHD'ye
gönderildiği ve ara sıra İstanbul'a da yazarak hatırlatmam gerektiği söylendi. Crohn ve Pengifus Sulgaro
hastasıyım 19.03.2016’da cezamın infazı 3 ay ertelenerek 125 gün Akdeniz Üniversitesi Eğitim Araştırma
Hastanesinde tedavi gördüm. Sonrasında yeniden hapishaneye gönderildim ve bu sürede mevcut
hastalıklarımın yanı sıra Ankilozan spondalit, komponse kroner arter ve kalp yetmezliği hastalıklarına
yakalandım. İnfazımın ertelenmesi için savcılığa başvurdum, savcılık tarafından ‘hastalıkları hayati tehlike
arz ediyor ama buna rağmen cezasını çekebilir’ yönünde karar verilerek talebim reddedildi. Bunun üzerine
bu kararı kabul etmediğimi ve kendi durumumla ilgili adli tıp kurumunun karar vermesini istediğim yönünde
bir dilekçe yazdım ama henüz yanıt alamadım.” dedi. (İHD İstanbul)
4 Ekim 2016’da, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rubarûk) beldesinde, 8 Eylül günü çıkan
çatışmada yaralı olarak asker ve korucular tarafından esir alınan YJA STAR gerillası Saime Avşin (Avaşin
Gabar), işkenceye maruz kaldıktan sonra tutuklanarak Van M Tipi Cezaevine konuldu. Gördüğü işkence
nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olan Avşin’in, cezaevinde arkadaşlarının yardımıyla yaşamını idame
ettirebildiği öğrenildi.
4 Ekim 2016’da Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta 20 mahpusun hastaneye sevk edilmelerine
OHAL gerekçe gösterilerek izin verilmediği öğrenildi.
5 Ekim 2016’da Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nden gönderdiği mektupta M. K. “İleri derecede bel ve boyun
fıtığım var, akciğerimin üçte biri yok. Hayati riski olan hastalıklarım nedeniyle bel ve boyun fıtığı ağırlaştı
ve doktor bana TENS cihazı, ortopedik yatak ve yastık gibi malzemeler yazdı. Bu malzemeleri hapishane
karşılamadığı için kendim almam gerekiyormuş. Maddi koşullarım buna elvermediğinden bu malzemelerin
tedarik edilip posta ile gönderilmesini talep ediyorum.” dedi. (İHD İstanbul)
6 Ekim 2016’da, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan TAYD-DER Yönetici Sait Bahadır
(54) dün gece kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cilt kanseri olan Bahadır'ın cezaevinin sağlıksız koşularından
etkilendiği belirtildi. İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
6 Ekim 2016’da, Nusaybin'de tutuklanıp Osmaniye T Tipi Cezaevi'ni konulan mahpusların yakınları, yaralı
halde tutuklanan mahpuslardan 5'inin tedavileri yapılmadığı için uzuvlarının çürümeye başladığını anlattı.
"teslim oldular" mizanseni ile gözaltına alınıp tutuklanan 23 kişinin cezaevinin normalde 9 kişilik olan A-18
koğuşuna konulduğunu paylaşan aileler, tutuklulardan 5'inin yaralı olmalarına rağmen tedavilerinin
yapılmadığını aktardı. Gözünden yaralanan Osman Bozkurt'un tedavisinin yapılmadığı için her iki gözünü
kaybettiğini, kolunda mermi yarası olan Nurullah Akyüz isimli mahpusun ise kangren olma tehlikesiyle
karşı karşıya olduğunu aktaran aileler, bacağında şarapnel parçası bulunan Mahsun Çay'ın, bacağında
mermi yarası olan Mehmet Faruk Engin ile elmacık kemiğinde kırık bulunan Fırat Çiftçi isimli mahpusların
tedavilerinin yapılmadığını için uzuvlarının çürümeye başladığını kaydetti.
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14 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nejla Taş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim
Vedat Taş Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde yaklaşık 4 yıldır kalmaktadır. Son 8-9 ay eşimin ciddi sağlık
problemleri başlamıştır. Eşim ile yaptığım telefon görüşmesinde eşim sağlık durumunun kötü olduğunu,
sancılar çektiğini belirtti. En son 2 ay önce eşimin bağırsaklarından parça alınmıştı. Eşimin sağlık
durumuna ilişkin herhangi bilgiye ulaşamıyoruz. Son bir hafta içerisinde acile götürüldüğünü öğrendik.
Bağışıklık sisteminin ciddi hasar gördüğünü eşim görüşmemizde ifade etmişti. Gerek cezaevi koşulları
gerekse de metabolizmasındaki hasardan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Sağlığına ilişkin
hastane sevki yapılmamaktadır. Doktoruyla görüşülmemektedir. Eşimin ilaçları verilmemektedir. Ailesi
olarak maddi imkânsızlıklardan dolayı kendisiyle görüşemiyoruz. Eşimin naklinin Diyarbakır veya çevre
illerden birine yapılmasını talep ediyorum. Eşimin sağlık durumuna ilişkin sağlık raporlarını defalarca
istedik ancak bize herhangi bir rapor verilmemiştir. Derneğinizden eşimin nakli ve tedavisi sağlanması için
hukuki destek talep etmekteyim.”
14 Ekim 2016’da Kırıkkale Hacılar F Tipi’nden derneğe gelen mektubunda R.K. “20 yıldır cezaevindeyim
çeşitli sağlık sorunları yaşıyorum: Vernike korsakof, astım, alerji, guatr, mide- bağırsak ülseri, boyun bel
fıtığı. Yıllar içinde yeterli tedavi olmasam da bir şekilde baş edebildim. Fakat son 2 yıldır karaciğer ve
akciğerimde rahatsızlıklar oluşmaya başladı. Tedavi konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayım. Şubat 2015
tarihinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde karaciğerimde “pronkimi baba ve gronüler” bulgusuna
rastlandı. Bunun üzerine Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildim. Mart 2015 tarihinde burada
yapılan ultrason ve tahlillerden sonra kimi zaman randevulara götürülmedim. Kimi zaman muayene
edilmeden cezaevine geri getirildim. Tam 14 ayın sonunda otoimmun hepatite bağlı siroz şüphesi üzerine
karaciğer biyopsisi yapılması için Ankara Numune Hastanesine sevkim yapıldı. 2016 yılı mayıs ayı içinde
götürüldüm yeniden muayene ve tetkik süreci başladı. Ancak ne var ki bu süreçten sonra muayene ve
tedavi sürecim daha fazla aksatılmaya başlandı. Kimi zaman asker yok denilerek kimi zaman yanlış
randevu alınarak tedavim engellendi. En son 4 Ekim de numune hastanesine götürüldüm bu sefer de
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden işlemleri yapmaya gelen gardiyan ben teröristlerin işini yapmam benim
böyle bir sorumluluğum yok diyerek muayenem için gerekli işlemleri yapmadığı için cezaevine geri
getirildim. 20 aydır teşhis konulamıyor ve tedavim engelleniyor. Akciğerimde yaşadığım sıkıntılar nisan
2016’da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hekimin istemesi üzerine tomografi çekildi. Üst ob
apikoposteriorda ploroparankimal fibrotik bantlar ve yaklaşık 1 cm çapında parankimal kalfikasyon olduğu
tespit edildi. 3 ay sonra tekrar tomografi istendi. Ancak 6 ay geçmesine rağmen buna da götürülmedim.
Sağlık sorunlarım giderek ağırlaşıyor.” dedi. (İHD İstanbul)
14 Ekim 2016’da başvurduğu Diyarbakır İHD şubesinden İstanbul şubeye yönlendirilen N.T.; “Edirne F tipi
cezaevinde mahpus olan eşim V.T.’ın sağlık sorunları hayati boyuta erişti, son bir hafta içerisinde acil
olarak hapishaneden hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Ciddi sağlık sorunları var ve tedaviye düzenli
götürülmüyor ilaçları verilmiyor. Sağlığı ile ilgili bilgi alamıyoruz ekonomik nedenlerden görüşmeye de
gidemiyoruz.” Dedi. (İHD İstanbul)
15 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan A. D. “Eşim D. D. 2 yıl önce FEM dershanesinde
çalıştı, 2 yıldır da buradan ayrılıp KPSS kurslarında çalışmaya başladı darbe sonrası 15 Ağustos’ta
Kırklareli’nde bu kurumlarda çalışanları da alıp tutukladılar, eşim de bunların içindeydi. Eşimin ağır akciğer
hastalığı var (Bronşektazi ve KOAH) bunlarla ilgili raporları var. Baronun atadığı avukat hastalığıyla ilgili
dilekçeleri verdi fakat reddedildi. Şu an da 50 kişi bir spor salonunda kötü şartlarda kalıyor. Eşimin grip
veya herhangi enfeksiyonel bir hastalığa yakalanmaması gerekiyor. Vücudu rahatsızlığı iyileştiremediği
için ölümle sonuçlanabilir. Şu an davaları başlamadı, bu sürecin ne kadar süreceği de belli değil.” dedi.
(İHD İstanbul)
17 Ekim 2016’da, Hakkâri’de 9 Mayıs'ta "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandıktan sonra Van M Tipi
Cezaevine gönderilen Necmettin Ölmez (50), 1 ay sonra F Tipi Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.
Kalp rahatsızlığı olan Ölmez'in 4 aydır tek kişilik hücrede tutulmasının gerekçesi olarak ise Adalet
Bakanlığının gönderdiği özel yazı gösterildi. Ölmez, hasta mahpuslara yönelik hukuksuzluğa tepki
göstermek amacıyla önceki gün süresiz açlık grevi eylemi başlattı.
17 Ekim 2016’da, Osmaniye T2 Nolu Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta mahpus Özgür Azad İnci
Mersin'de yaşayan kardeşi Hasan İnci ile yaptığı telefon görüşmesinde Osmaniye Cezaevi ile ilgili basında
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çıkan haberlerden sonra işkencenin arttığını aktardı. Piskos hastası olan ağabeyinin tedavisi için
hastaneye götürülürken askerler tarafından hem ring aracında hem de hastanede ağır işkenceye maruz
kaldığını belirttiğini anlatan İnci, askerlerin ağabeyini doktor odasında doktorun gözü önünde darp ettiğini,
ardından da tedavisi yapılmadan cezaevine geri getirilip hücreye atıldığı paylaştı. Hücreye konulan hasta
mahpus burada saatlerce bekletildi. Bunların yanı sıra mahpusların kaldığı bütün koğuşlara kamera
yerleştirildiğini aktaran İnci, bu kameraları söken mahpusların ise yine işkenceye maruz kaldıkları ve
cezaevi ikinci müdürü tarafından ‘Bunun hesabını vereceksiniz o kırdığınız kameraların hesabını tek tek
hepinizden soracağım. Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirmeden bana rahat yok’ şeklinde tehdit
edildiklerini anlattı.
20 Ekim 2016’da Batman şubemize cezaevinden başvuran Bekir Can şu beyanlarda bulundu: “20.01.2010
tarihinden beri tutuklu ve hükümlü olarak Batman M Tipi cezaevindeyim. Tansiyon, prostat, böbrek taşı
rahatsızlıklarım mevcuttur. Batman cezaevinde pazartesi ve perşembe günleri doktor mevcuttur. Bunun
haricinde hiçbir şekilde doktor muayenesi yapılmamaktadır. Dışardaki bir hastaneye sevkimiz olduğunda
da bir aydan fazla bekletiliyoruz. 661 kişi hâlihazırda cezaevinde yatmaktadır. 6 kişilik odada 21 kişi
kaldığımız zamanlar oldu. Şimdiki mevcudiyetimiz 13 kişidir. Normalde cezası 1 senenin altına düşen
kişiler açık cezaevlerine gönderiliyordu. Şimdi bu uygulama kalkmış durumda. Atölyeler bir senedir son
bulmuş durumda. Futbol haftada bir gün yapılmaktadır. Slogan attığım için 4 ay açık-kapalı görüş hakkım
elimden alındı. 30’dan fazlan arkadaşla bu cezayı aldık. İtirazlarımız sonuçsuz kaldı.”
20 Ekim 2016’da derneğimize yazılan mektupta 8 yıldır hapiste olduğunu belirten E. Ö.; “son 6 aydır
Edirne F Tipi'nde tutuluyorum. Kalp, y.tansiyon, ileri derece miyop, hemoroid (sık sık kanama olmakta)gibi
ciddi rahatsızlıklarıma karşın uzun zamandır hiç bir tedavi yapılmıyor. 2011-2014 yılları arasında 2 kez
anjiyo oldum ve sürekli hastaneye (Tekirdağ Devlet, Halkalı-M. Akif Ersoy, Trakya Üniversitesi)
götürüldüm çoğu kez hiç bir işlem, tedavi yapılmadan hapishaneye geri getirildim. İki yıl önce Trakya
Üniversitesi'nin düzeldiği belgeler tarafıma eksik verildiği gibi Panton 40mg ilacım da hiç verilmedi,
Edirne'ye gitmeden çekilen bilgisayarlı anjiyografi de bana verilmedi ayrıca artık hiç bir şekilde tedavi
ettirilmiyorum.” dedi. (İHD İstanbul)
23 Ekim 2016’da, Tutuklu bulunduğu Ordu E Tipi Cezaevi'nden koğuş arkadaşı epilepsi hastası mahpus
İrfan Özenken'in durumuna ilişkin mektup gönderen Ercan İşcan, Özeken'in durumunun her geçen gün
daha da ağırlaştığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu. Çağrıda; İrfan Özeken için "Tam teşekküllü
bir hastaneye yatırılmazsa bir sonraki nöbet ölümle sonuçlanabilir" denildi.
24 Ekim 2016’da derneğe gelen mektupta U. D. E.; “Dosyamın onaylandığını, 4 eylül 2016 da İstanbul’a
tedaviye getirirken polis kontrolünde öğrendim. Örgüt üyeliği suçlamasıyla ceza almışım. Şu an Maltepe
cezaevinde Ü.K. ile beraber kalıyorum. Ü. Arkadaş ta yaklaşık üç aydır burada. Okuma yazması olmayan
Ü. kendisini yeterince ifade edemiyor. Burada geçici süre kalacağımız söyleniyor. Tutuklu yargılananlar
15-20 gün süre içerisinde gönderiliyor. Ama hükümlüler konusunda tamamen belirsizlik var. Biz iki kişi
kaldığımız için koşullarımız tecritten farksız değil. İkimiz de hastayız ve hastaneye götürülmüyoruz.
Sevkimizin hastaneye yapıldığı söyleniyor lakin askerlerin uygun olması bekleniyor. Cezaevinde mahpus
sayısı çok fazla olduğu için hastane sevklerine sıra çok geç geliyor. Ciddi sağlık problemleri yaşıyorum.
Kronik nefes darlığı var. Burnumda her iki deliği kapatan kemiğin ameliyat ile alınması gerekiyor. Ayrıca
sara panik atağa varan nöbetlerim artıyor. Haftada en az iki, üç defa kasılıyorum. O sırada bilincim kapalı
olduğu için pek bir şey hatırlamıyorum. Havalandırma saatimiz sadece dört saat. Üst koğuşta kaldığımız
için havalandırmadan alt koğuşta kalanlar gibi sayımdan sayıma faydalanamıyoruz. Benim gibi nefes
almakta zorlanan biri için çok sıkıntılı bir durum. Bu yüzden gece sık sık nefes darlığı yaşıyorum,
uyuyamıyorum. Son 15 günde 8 kiloya yakın verdim. Midemdeki yarada bu durumdan kötü etkileniyor. Ü.
arkadaşta yoğun olarak baş ağrısı çekiyor. Daha önce TİHV bünyesinde gittiğim hastane raporları
mevcut.” Dedi. (İHD İstanbul)
24 Ekim 2016’da gelen mektubun da D. K.; “Van F Tipi cezaevinde bulunan R. Ö. verem hastası ve
durumu gittikçe ciddileşti. Tedavisi için hiçbir şey yapılmıyor. Sanki hastalığından dolayı
cezalandırılıyormuş gibi tek kişilik hücreye konulmuştur. R.Ö. gizli ifadeler delil gösterilerek tutuklanmıştır.
Bir yıl üç aydır yaşam hakkı gasp edilmiş ve tedavi imkânları kısıtlanmıştır. Ne dosyası ne iddanamesi
hazırlanmış ne de mahkemeye çıkarılmıştır. Bilinçli ve kasıtlı olarak tutukluluğu uzun süreye yayılarak
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adeta hastalığı ölüme terk edilmiştir. Moral ve motivasyon bu hastalıkta çok önemlidir. Cezaevi idareleri ve
doktorların yaklaşımları sizlerce de bilinmektedir. Dolayısıyla R. Ö. için gerekli kamuoyu duyarlılığını
oluşturmak gereklidir.” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Ekim 2016’da derneğe gelen mektubunda M. A.; “Daha önce de size yazıp raporlarımı gönderdim
dernekte sağlığımla ilgili rapor ve belgelerin mevcuttur. Sol kalça kemiği ve kolumda kemik erimesi olduğu
için buradan önce tutulduğum Metris Hapishanesi'nde doktorlar acil ameliyat edilerek sürekli denetim
altında kalmam gerektiğini söylemelerine karşın Silivri 5 nolu ‘ya götürüldüm ve burada hiç bir tedavi
yapılmadı. Hastalığının ilerlemesiyle kendi başıma hareket edemiyorum ki zaten doktor fazla yürümemem
gerektiğini söyledi ve arkadaşların yardımı ile ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Hastalığım nedeniyle
bulunduğum L Tipi uygun değil merdivenlerden inip çıkamıyorum OHAL'den sonra çok daha sıkıntılı bir
süreç yaşadım” Dedi. (İHD İstanbul)
26 Ekim 2016’da derneğe gelen mektupta şizofren hastası A. B.; “Ağır şizofren hastalığı yanı sıra epilepsi,
mental bozukluğu, verikorsel, bel-boyun fıtığı, kronik akciğer hastasıyım 2011 yılında tutuklandım bu
tarihten önce aldığım raporda hapishanede kalamayacağım yazılıydı ancak rapor bulunduğum Silivri 5
nolu hapishane idaresi tarafından kaybedildi. Birçok Eğitim Araştırma hastanesinin raporuna rağmen ATK
olumsuz rapor verdi ve hapishane koşullarında sağlığım giderek bozuldu, arkadaşlarımın yardımı ile
yaşamımı idame ettirebiliyorum Silivri hastanesi beyninde küçülme olduğu için ameliyat olmam gerektiğini
söyledi buna karşın hiçbir gelişme olmadı.” Dedi. (İHD İstanbul)
27 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rukiye Topdemir, şu beyanlarda bulundu:
“Eşim Mehmet Can Topdemir, yaklaşık 3 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. Eşim, 6 yıl
önce boynunda oluşan tümörden dolayı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyat oldu. Ameliyat
sonrası eşim için kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedavisi yaklaşık 6 yıl devam etti. 3 ay önce
cezaevine girmeden önce hastalığında ciddi bir iyileşme vardı. Cezaevine girdikten sonra daha önce var
olan hastalığı tekrar tetiklenmeye başladı. Son bir aydır görüşe hastalığından dolayı çıkamıyor. Belden
ayak parmaklarına kadar vücudunu kıpırdatamıyor. Cezaevinde hasta yatağında kalmaktadır. Cezaevinde
2 defa hastaneye götürülmüş ancak tedavisi tam olarak yerine getirilmemiştir. Hastanede filmleri
çekilmemiştir. Hastalığından dolayı cezaevinde kalan diğer tutuklular da rahatsızlık duymaktadır. Acil bir
şekilde cezaevinden çıkartılıp tedavisinin yapılması rahatsızlık duymaktadır. Acil bir şekilde cezaevinden
çıkartılıp tedavisinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
28 Ekim 2016’da, Isparta E Tipi Cezaevi'nde 65 yaşındaki Yusuf Bulut isimli siyasi mahpus, geçtiğimiz
hafta ağrılarının artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bağırsak kanseri olduğu anlaşılan ve 24 Ekim
ameliyata alınan Bulut, ameliyattan bir gün sonra apar topar tekerlekli sandalye ile kaldığı cezaevine geri
getirildi. Bulut'un tedavisi tamamlanmadan cezaevine getirilmesine koğuşundaki arkadaşları tepki
göstermesi üzerine gardiyanlar, mahpuslara saldırarak darp etti. Darp esnasında durumu ağırlaşan Bulut
yeniden Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
29 Ekim 2016’da, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine müvekkilleriyle görüşmeye giden avukat Tugay Bek,
cezaevinde kadın mahpusların darp edildiğini ve hasta mahpusların tedavi edilmediğini belirtti. Avukat
Bek, Mersin Akdeniz ilçesinde 7 Eylül akşamı gözaltına alınarak tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi
Mersin çalışanı Şirin Çoban'ın, yaşadığı sinirsel hastalıktan dolayı çenesini kullanamadığını belirtti. Tedavi
edilmek için hastaneye başvuran Çoban'ın taleplerinin reddedildiği ifade edilirken, Çoban'ın mahpuslar
tarafından sıvı gıdalarla beslendiği aktarıldı. Bek, aynı cezaevinde bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) üyesi 3 kadın da, arkadaşlarının bulunduğu koğuşa gitmek için dilekçe verdi. Verdikleri dilekçeler
cezaevi yönetimi tarafından reddedilen ve haklarında disiplin soruşturması açılan kadınların gardiyanlar
tarafından darp edildiği aktarıldı.
31 Ekim 2016’da Batman şubemize mektupla başvuran Yusuf Mustafaoğlu, şu beyanlarda bulundu: “İlk
önce hiçbir şekilde savunmam bile alınmadan 29 Ağustos 2016’da açığa alınma ile başlayan mağduriyet
zincirine 1 Eylül 2016’da ilan edilen bir KHK ile öğretmenlik mesleğimden ihraç edilmem eklendi.
10.10.2016’da gözaltına alındım.14.10.2016’da ise Batman 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin verdiği hukuksuz
karar ile sözde silahlı terör örgütü üyeliği ile tutuklandım. Başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere hiçbir
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terör örgütüne üyeliğim iltisağım ve sempatim yoktur. Kronik Hepatit B hastasıyım ve kronik göz
hastasıyım. Bu iki hastalık yüzünden ilaç kullanmak zorundayım, ancak tutuklandığımdan beri çeşitli
gerekçeler ile bu ilaçları kullanamıyorum. Bu ilaçlara ulaşamıyorum. Şuan Batman M Tipi Kapalı İnfaz
Kurumunda 8 kişi kapasiteli ancak 38 kişinin kaldığı yataksız, yastıksız, nevresimsiz, dolapsız,
(14.10.2016 tarihinden beri tutuklu olarak bulunmama rağmen adı anılan malzemeler bana verilmedi.)bir
koğuşta kalmaktayım. 23 Ekimde yapılacak olan düğünüm tutuklanmam sebebiyle iptal edildi. Açık görüş
hakkı iki ayda bir defaya çıkarılmıştır. Görüşmelere amcam, halam, teyzem ve dayım alınmamaktadır.
Telefonla görüşme hakkı iki haftada bir uygulanmaktadır. Her türlü desteğinizi beklemekteyim.”
16 Kasım 2016’da, Mesane kanseri ve kalp hastası olan Odak Dergisi'nin eski yazı işleri müdürü Erol
Zavar, cezaevi idaresinin çıplak arama dayatması nedeniyle anjiyo olamadığı öğrenildi. Ayağında platin
bulunan Zavar, geçtiği X-ray cihazı sinyal verdiği gerekçesiyle çıplak aramaya tabi tutulmak isteniyor. Bu
duruma itiraz eden Zavar, hastaneye götürülmediği gibi, gardiyanların da saldırısına maruz kaldı. 2001
yılında dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Zavar, bir
buçuk ay önce Sincan F Tipi Cezaevi'nden Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Ailesinin yaşadığı
Ankara'daki cezaevinden sürülen Zavar'ın sağlık durumu kötü. Mesane kanseri olan Zavar, bugüne kadar
en az 12 ameliyat oldu, bugüne kadar en az 40 ur çıkarıldı. Zavar'ın kalp rahatsızlığı da var ve acilen
anjiyo olması gerekiyor.
7 Aralık 2016’da Dersim-Erzincan yolu arasında 20 Ekim'de girilen çatışmada ağır yaralanan Hamdullah
Zengin, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde ölüme terk edildiği öğrenildi. Girilen çatışmada sol kolundan
ve sağ bacağından aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Zengin, yaralı olmasına rağmen işkenceden geçirildi.
Ailesinden alınan bilgiye göre, gözaltında baygın halde saatlerce işkenceden geçen Zengin, ardından
Giresun'a götürülerek burada da işkenceye maruz kaldı. Giresun’da yaşanan olaylarla ilgisinin olup
olmadığının araştırılmasıyla Erzincan Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından tutuklanarak T Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
8 Aralık 2016’da derneğimize gelen mektupta C.O.; “16 Kasım tarihinde Kocaeli/Kandıra
Hapishanesi'nden Bandırma'ya sevk edildim. Gözüme yapılan ameliyatla silikon takıldı, bir süre sonra
çıkartılması gerekirken hapishanenin keyfi uygulamaları ardından sürgün edilmem nedeniyle tedaviye
götürülmedim. Sevk sırasında ve sonrasında yaşadığım baskı ve şiddet nedeniyle ağrılarım artmış,
gittiğim Balıkesir Devlet Hast. ilgilenmedi ameliyat yapan hastaneye gitmem gerektiğini belirttiler. Gözümü
kaybetme tehlikesi yaşayan mahpus, en son Bursa Uludağ Üniversite Hastanesi’ne sevk edildim, bu
hastane hakkında bilgim olmadığı için güvenemiyorum.” Dedi. Bizden bu süreçte moral olması için
yanında olmamızı ve acil olarak avukat talebinde bulundu. (İHD İstanbul)
18 Aralık 2016’da, Manisa Cezaevi’nde tutulan ve tedavisi engellenen yüzde 50 zihinsel engelli tutuklu
Halil Yılmaz'ın gardiyanların fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kaldığı iddia edildi. Yılmaz ile
cezaevinde görüşen avukat Yunus Emre Güneş, Yılmaz’a sistematik bir şekilde işkencenin yapıldığını
söyledi.
20 Aralık 2016’da, "Hayata Dönüş" operasyonunu katliamında atılan kimyasal gazların etkisi ile kansere
yakalanan Mesude Pehlivan'ın bulunduğu Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde tedavisi engellendiği öğrenildi.
Kendisiyle birlikte kaldığı cezaevinde serbest bırakılan Yıldız Pehlivan, "Mesude'nin tedavisi yapılmazsa
her an ölebilir" dedi.
21 Aralık 2016’da, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Hüsnü Mahalli, öğlen saatlerinde Silivri
Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Konu ile ilgili
bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mahalli'nin Pazartesi günü geniş kapsamlı bir
tedaviden geçtiğini belirterek, "Mahalli, rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Doktorlar
burada Mahalli'yi tedavi etti. Ardından da mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye yatırılması gerektiği
yönünde rapor verdi. Ayrıca İstanbul Tabip Odası da bu raporları kendi kurullarında değerlendirdi. İstanbul
Tabip Odası da Mahalli'nin mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine
avukatları Turan Aydoğan ile Muhterem Aktaş her iki raporu mahkemeye sundu. Raporlar aynı zamanda
cezaevi yönetimine de verildi. Bunun üzerine sevk gerçekleşti" dedi.
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26 Aralık 2016’da, ‘Örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen 27 yaşındaki Cengiz Oktay,
Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuluyor. Geçirdiği kaza sonucu sol gözü görme yetisini
giderek kaybeden Oktay, cezaevinde steril bez olmadığı için yara bandı ile gözünü kapattığı öğrenildi.
26 Aralık 2016’da, HDP’ye dönük operasyonlarda gözaltına alınan İHD Mersin Şube Başkanı Ali
Tanrıverdi’nin yakın zamanda 2 kez kalp ameliyatı geçirmesine rağmen tutuklandığını belirten avukatı
Özgür Çağlar, “Yıllarca cezaevlerindeki hak ihlallerini ve hasta mahpusların sesini duyurmak istedi. Şimdi
kendisi hasta bir şekilde hak ihlallerini yaşandığı cezaevine konuldu” dedi.
CHP'nin soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında,
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile
ertelenmesi" başlıklı maddesi kapsamında cezası tehir edilerek tahliye kararı verilen 767, hapis cezasının
infazının ertelenmesi talebi Adli Tıp Kurumu kararına göre reddedilen bin 60 hükümlü ve tutuklu
bulunduğunu açıkladı. HAPİSTE SAĞLIK
İHD İstanbul şubesine çeşitli tarihlerde yapılan başvurular ile ilgili olarak Av. Hüseyin Boğatekin ve Av.
Ahmet Özcan cezaevlerinde yaşananları rapor haline getirmişlerdir. Bu raporlardan alınan hasta
mahpusların yaşadıkları sorunlar aşağıdadır.
Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi
Osman Padır
Halen hüküm özlü olan bu mahpus, Nusaybin ilçesinde 1,5 yıl evvel polisler tarafından iki bacağından da
vurularak gözaltına alındığını, YDG-H’lı olmadığı halde, bu şekilde haksız yargılandığını, yine gözaltına
alındığında 4 gün boyunca işkenceye maruz bırakıldığını, birçok kez ölüme bırakıldığını, tedavisinin
geciktirildiğini, sonuç olarak da haksız olarak 20 yıla yakın hapis cezası aldığını, dosyasının halen
Yargıtay’da olduğunu, bir bacağındaki kurşunun halen içeride olduğunu beyan etmiştir.
Ali Emirhani
İranlı olan bu mahpusun, bel fıtığı olduğu, bu nedenle ortopedik yatak kullanması gerektiği fakat
hapishane idaresi tarafından, sürgün olarak gelirken kendisi ile birlikte getirdiği yatağın kendisine
verilmediği, yine Balıkesir ilinden dış kantin yöntemiyle aldırdığı yatağın da kendisine tesliminin
yapılmadığı belirtilmiştir.
Abdulkadir Çavli
Bu mahpus, sol elini kullanamıyor. Fizik tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönlü doktor raporu olmasına
rağmen fizik tedaviye götürülmemiş. Arka üst ve alt olmak üzere 5-6 dişi yok. Diş doktoru kelepçeyi
açtırmadığı için tedavisi yapılmamakta.
Ferdi Aydın
Sağ gözünde saçma kalmış olan bu mahpus, sürekli olarak ağrı vs sorunlar yaşamaktadır. Bu konuda
tedavi talebi henüz karşılık bulmamış.
Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
Abdullah Onğulu
22 yıldan bu yana hapishanede bulunuyor. Müebbet hapse mahkûm. Bir çok hapishanede kalmış. Son 3
yıldır Bandırma hapishanesinde. Reflü, Astım,2 dişi düşmüş (kelepçeli tedavi dayatmasından dolayı tedavi
olamıyor), Bel fıtığı (raporu olmasına rağmen raporu verilmiyor), Vertigo gibi rahatsızlıkları var.
Habil Emil
16 yıldır hapishanede, müebbet hükümlüsü. Belindeki disklerden ameliyat geçirmiş, platin takılmış.
İskenderun’da mahkemede olduğu sırada jandarmanın saldırısına uğramış ve platinli kısım sorun
yaratmakta. İzmir iline tedavi nedeniyle sevki yapılmasına rağmen götürülmüyor. Daha evvel beyin
cerrahisine sevki 100 günde gerçekleşmiş. Doktorların önyargılı yaklaşımlarına maruz kaldığını
belirtmiştir. Hapishane içerisinde dahi revire çıkmak için büyük uğraşlar verildiğini beyan etmiştir.
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İzzettin Tekman
23 yıldır hapishanede, müebbet hapse mahkum. Yakalandığında iki bacağından yaralanmış. İki diz
kapağını da kullanamıyor. Kalp sorunu ve Hemoroid var. Bandırma’nın havasından kaynaklı
rahatsızlıklarının arttığını, hapishanede ve genel olarak Bandırma ilçesinde doktor sıkıntısının olduğunu
beyan etmiştir. Son döneme ait cezaevinde kalabilir şeklinde bir sağlık raporu bulunmaktadır.
Ayhan Kavak
18 yıldır hapishanede ve müebbet hükümlüsü. Astım, Yüksek Tansiyon, Ankilozos Spondili (omurgaya
dair bir rahatsızlık), Guatr gibi rahatsızlıkları mevcut. Fakat Hasta Listesine alınmak istemiyor. Bandırma
ikliminin hastalıklarını olumsuz etkilediğini belirten mahpus, tam teşekküllü hastanelerin ve yeterli doktor
kadrosunun bulunmadığını beyan etmiştir.
Cengiz Eker
23 yıldır hapishanede ve müebbet hükümlüsü. Kalp kapakçıklarında sorun var. Sağlık durumu ağır. Acil
anjiyo olması gerekmiş. Bel fıtığı var.
Aydın Nas
%90 görme engeli olan bu mahpus yakın zamanda Kandıra 2 nolu hapishanesinden sürgün edilmiş.
Adil Kıpçak
Ağır şizofreni hastası olan bu mahpus hakkında hiçbir etkili tedavinin uygulanmadığı, diğer mahpusların
başvurularına rağmen özel bakıma alınmadığı ve halen koğuşta tutulduğu belirtilmiştir. Sürekli olarak
saldırgan olan bu mahpus, kriz geçirdiğinde diğer mahpuslara saldırmakta veya etrafa zarar vermektedir.
Abdurrahman Filizer
Astım, tansiyon ve sinüzit var. İklim hastalıklarını olumsuz etkilemiş.
Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi
Eyüp Sari
15 yıl cezası kesinleşmiş, 6 yıldır mahpus 11 yıldır EPİLEPSİ hastalığı var. Sadece uykuda nöbet geçiren
bir hastalık türü.2 defa ölüm tehlikesi atlatmış bu hastalık yüzünden ve bu hastalık ölüm riski çok yüksek
olan bir hastalık. İzmir’e götürülmesi gerekiyor, tedavisinin oradaki hastanede yapılması gerekiyor, çünkü
bu tür hastalığa sadece oradaki hastane bakabiliyormuş. Hastane yatışı olması gerekiyor. Ancak 4 ay
önce İzmir’e hastaneye gitmiş 6 ay sonraya kendisine randevu verilmiş. Tekirdağ’dan sürgün edilen
mahpuslar darp edilmiş. 4 aylık evliyken tutuklanmış ve şuan 5 yaşında çocuğu var.
Medeni Kaya
Sara hastası, son dönemlerde sık sık nöbet geçiriyor. Cezaevi gerek fiziki koşulları gerek beslenme
koşulları hastalığını çok olumsuz etkiliyor. “Biji Serok Apo” sloganı atılmış, idare tüm mahpuslara hastalar
da dahil olmak üzere disiplin cezası vermiş.
Mustafa Kolakan
6 yıldır tutuklu, 9 yıllık kesinleşmiş cezası var. Kemik erimesi hastalığı var. İlaçları eski raporları üzerinden
veriliyor. Doktorlar ideolojik yaklaşıyorlar. Hastaneye gitmek için dilekçe vermiş ama cevap yok.
Gardiyanların provakatif tavırları var, son dönemlerde ciddi tehlikeler var diyor.
İbrahim Tekin
Kalp ve akciğer hastası, 5 yıldır tutuklu toplam 20 yıl kesinleşmiş cezası var ve 60 yaşında. Hastane ve
revir talepleri karşılanmıyor. Hastalık nedeniyle 68 kg’den 50 kg’ye düşmüş. Fiziki ve beslenme koşulları
çok kötü ve hastalığını çok olumsuz etkiliyor. 5 yıl önce ilk gözaltına alındığında kaburgaları kırılmış
işkence görmüş ve hastalığı bundan dolayı oluşmuş. Bu işkence dosyası ile Adana İHD ilgilenmiş.
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Caner Gönül
Mahpus Caner Gönül, Rojava’da yaralanmış, omuriliği zarar gördüğünden fiziksel olarak hapishane
koşullarında zorlanmaktadır. Davası Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir. Avukatı
tarafından yapılan sağlık gerekçeli tahliye talebi reddedilmiştir. Tedavisi hapishanede yapılamamaktadır.
Düzce cezaevinde bulunan Mustafa Kengiş yaşadıkları darp olayını İHD İstanbul şubesine babası Sefer
Kengiş kanalıyla yaptığı başvuruda şöyle aktarmıştır; ““…olay günü, çok sayıda asker ve gardiyan geldi.
Geliş sayıları ve gelişlerindeki tavırlarından bize saldıracakları belliydi. Aramadan önce bizden
ayakkabılarımızı çıkarmamızı istediler. Biz de böylesi bir aramanın ilk kez dayatıldığını, genel ve hukuka
uygun olmadığını bu konuda müdürle görüşmek istediğimizi aktardık. Gelen asker ve gardiyanlar bize
saldırmaya başladılar. Bir arkadaşımızın zorla ayakkabılarını çıkardılar. O sırada ikinci müdür olan
Mehmet Baran geldi. Kendisine bu uygulama ile ilgili sizinle görüşmek istiyoruz dediğimizde, müdahale
ekibini getirin dedi ve her birimize 6-7 kişi düşecek şekilde görevliler geldi ve hepimizi darp etmeye
başladılar. Bizi yerlere vuruyor, tekmelerle kafamıza vuruyor, üzerimize çıkıyorlardı. Kıyafetlerimiz yırtıldı.
Çoğu arkadaşın vücudunda halen darp izleri bulunmaktadır. Ağrıları nedeniyle gece uyuyamayan
arkadaşlarımız vardır. Zaten hasta olan Selami Keleş ve Yılmaz Atlı adlı arkadaşlarımız da dövüldü.
Yılmaz hem 45 yalın üstünde hem de 20 yıldır hapiste olan biridir. “Biz Devletiz bizim gücümüzü
göreceksiniz.” “Cezaevleri de bizim elimizde” gibi cümleler kullanılıyordu. Özellikle 15 Temmuzdan sonra
bu hak ihlalleri artarak yaşanmaya başladı. Dış güvenlik saldırıyor. Özel bir saldırı timi oluşturulmuş.
Edirne F Tipi Cezaevi
Mehmet Yamaç:
Astım ve birçok ağır hastalığı bulunan ve birkaç ay evvel protesto amaçlı bedenini ateşe veren mahpus
Mehmet yamaç ile hastanede kaldığı süre ve vücudundaki yanık ve diğer hastalıklar konusunda görüşme
gerçekleşti. Mahpus Mehmet; kısa bir süre yanık tedavisi gördüğü Trakya Araştırma hastanesinden
çıkarılıp hapishaneye yeniden getirildiğini ve o günden bu yana hiçbir tedavi yapılmadığını belirtmiştir.
Şuan kas yanığından dolayı bacağını bükemediğini, bükse bile saatlerce düzeltemediğini belirtmiştir. Yine
yanık bölgelerinin ve diğer ameliyatlı bölgelerin iyileşmediğini ve eski haliyle kaldığını belirtmiştir.
Kantinden yeterli miktarda vazelini alamadığını, talep edilen vazelinin gelmediğini bazen keyfi olarak
getirilmediğini beyan etmiştir. Bunun yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının daha da ağırlaştığını lakin buna
rağmen tedavi edilmediğini beyan etmiştir.
Vedat Taş
“3 yıl evvel Edirne F Tipi Hapishanesine sürgün edildiğini, koşulların kötü olduğunu, özellikle tedavi ve
etkili sağlık hizmetinin verilmediğini belirtmiştir. Yine, fiziki koşullardan dolayı mide ve bağırsaklardan
sorunlar geliştiğini beyan eden mahpus bu konuda tüm taleplerine rağmen 6 ayda ancak hastaneye
sevkinin yapıldığını halen bir sonuç alamadığını beyan etmiştir. Yine son dönemde çok fazla kilo
kaybettiğini ve kilo kaybının son bir aya kadar sürdüğünü bu konuda ciddi bir tedavi görmediğini
söylemiştir.

29 Aralık 2016’da Batman şubemize cezaevinden başvuran Hasan Toy, şu beyanlarda bulundu: “Ben
yaklaşık 3 ay önce tutuklandım. 77 yaşındayım. Birçok hastalığıma (boyun, tek göz, mide…) rağmen
cezaevinde tutuluyorum. Diyarbakır’a sevk kararı verilmiş olmasına rağmen haftalardır tedavi için
gönderilmedim. Kimse yok gerekçesi öne sürülüyor. Revirde verilen ilaçlar fayda etmiyor. Şuan yürüme
zorluğu çekiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Cezaevinde verilen yemekler mideme
dokunuyor, yakıyor. 77 yaşındayım, elden ayaktan düştüm cezaevinde. Hukuki yardım, gerekli yerlere
dilekçe verilmesini, başvuruların yapılmasını ve konuyla ilgili kamuoyunun oluşturulmasını istiyorum.”
Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali
7 Nisan 2016’da, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 11 Şubat'ta tutuklanıp, Antalya L Tipi Cezaevi'ne konulan DİHA
muhabiri Feyyaz İmrak'ın, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin kaleme aldığı haberin yer aldığı
mektubuna cezaevi yönetimi tarafından el konuldu. Açılan soruşturma sonucunda ise 'mektubun imha
edilmesi' kararı verildi.
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8 Nisan 2016’da, Giresun Cezaevi’nde, “Müdür sizinle görüşmek istiyor” denilerek koğuştan alınan Fuat
Bor, Aydın Akış ve Yılmaz Çelik isimli mahpuslardan haber alınamadığını söyleyen TUYAD DER Van
Şube Sekreteri Emin Şeker, mahpusların can güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirdi.
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 siyasi
mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi tarafından 2 ay görüş ve
iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
29 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim A.Aziz Ok, hükümlü olarak Diyarbakır, Kandıra ve Bolu Cezaevinde kaldı. Son olarak Şırnak
cezaevine nakledildi. Şırnak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile cezaevinde bulunan ağabeyim
ile 3 haftayı aşkın bir süredir görüşme gerçekleştiremiyoruz ve hiçbir haber alamamaktayız. Ağabeyim ile
hiçbir iletişime geçmememiz ve kendisinden haber alamamamız nedeni ile endişe duymaktayız. Bu
nedenle sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
29 Nisan 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Atlığ, şu beyanlarda bulundu:
“Amcam oğlu olan Yılmaz Atlığ, 3 ay önce Bayburt Cezaevindeydi. Şimdi Düzce cezaevine göndermişler.
Ondan haber alamıyoruz. Cuma günü faks bize gönderdi. Faksta görüşümüze izin vermiyorlar. Birçok
haklarımıza el konulmuş. Çok mağdur edildiği ve kötü şartlarda kaldığını faksta bildirmiştir. Bir avukat
talebinde bulunmuştur. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.”
2 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Urfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan Halfeti K1 Tipi Kapalı
Cezaevi'ne kalan tutuklulara, her gün verilen Azadiya Welat ve Özgür Gündem Gazeteleri cezaevi
savcılığı tarafından engellendi.
4 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu beyanlarda bulundu:
“7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına
hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık grevindeydi. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan ringe bindirdiler.
Kardeşim dilekçe yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı. Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana
cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün geldiğini, kendilerine kötü muamele de bulunduğunu
söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah dolaştırıldığını, buna uymayanlara “siz ne olacağını
göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası uygulandığını söyledi. Bu
uygulamadan dolayı cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80
dönemini andıran bu psikolojik işkencenin sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim
Adalet Bakanlığına, Cezaevi Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç
alamadığını bildirdi. Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve endişe
ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
9 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Haşim Toğurlu, şu beyanlarda
bulundu: “Babam Ramazan Toğurlu, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. En son
açık görüşte 25 Mart günü görüştük. O görüşmeden sonra 28 Mart 2016 tarihinde Şırnak merkezinin
tamamında Valilikçe sokağa çıkma ilan edildi. Yasak nedeni ile haftalık görüşlere de gidemez olduk.
Önceden cezaevi ile iletişimi haftalık telefon görüşü ile sağlayabiliyorduk. Uzun bir süredir telefon
görüşmesi de yapamıyoruz. 1 ay önce Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünü
bizzat kendim aradım. Beni Şırnak Başsavcılığına yönlendirdiler. Adliyeyi aradığımda cezaevi telefon
hatlarının çatışmalar nedeniyle kesilmiş olduğunu söylediler. Uzun süredir babamdan haber
alamamaktayız. Bu nedenle babamın hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
4 Haziran 2016 tarihinde Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan,
çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta cezaevinde yaşanan hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Soydan
mektubunda şunları belirtti: “4 Mayıs'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek ve
özyönetim direnişlerine selam göndermek için, "Bijî Serok Apo" sloganları atarak İmralı Adası'na sevk
edilme talebinde bulunan mahpuslara görüş yasağı verildi. Yine atılan sloganlar nedeniyle Medya Ölker,
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Sevim Bozdağ, Sultan Mızrak, Dilan Kutlu, Canan Ceylan, Eda Umaç, Halime Şimşek, Rojbin Kırdar,
Hamide Özer, Güli Kara, Berivan Aydın, Fatma Aslan ve Leyla Sevgi isimli mahpuslara, ‘Gereksiz yere
marş söyleme ve slogan atma" gerekçesiyle görüş ve iletişim yasağı verildi.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Meltem Oktay’ın, göndermek istediği
mektuplara cezaevi idaresi tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeden el konulduğu öğrenildi. 10 Haziran
2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, bulunduğu cezaevi şartları ve hak ihlallerini haberleştirdiği ve ailesi
ile arkadaşlarına göndermek isteği mektupların cezaevi yönetimi tarafından gönderilmediği belirtildi.
13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şaban İba'nın "1925 Kürt İsyanı ve Kemalist İktidar" ile
Fikret Başkaya'nın "Reel Atatürkçülük" kitaplarına, (kitapların bandrollü ve toplatması yasağı
bulunmamasına rağmen) "Türklüğü küçük düşürücü ve aşağılayıcı" ve "Bölücülüğü özendirme" iddiasıyla
el konulduğu belirtildi.
13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, DİHA Muhabiri Bilal Güldem'e gönderilen ve kendisinin
dışarıya göndermek üzere yazdığı mektuplarına el konuldu. Güldem'in, aynı cezaevinde bulunan DİHA
Muhabiri Meltem Oktay'a yazdığı mektuplara da el konulduğu belirtildi.
4 Temmuz 2016’da, Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek isteyen
ailesi adına Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuruya red cevabı geldi. Avukatların başvurusu,
"Gemi pazartesi bozuk ve hafta içi boyunca da bozuk olacağından kaynaklı faaliyet yapılmayacak" yanıtı
verilerek talebi reddedildi.
19 Temmuz 2016’da, Darbe girişiminden sonra mahpuslarla avukat, aile ve telefon görüşmelerine getirilen
yasak Sincan Cezaevi'nde kaldırılmakla birlikte bir saat olan görüş süresi yarım saatte indirildi. TSK
içinde bir grup askerin darbe girişiminde bulunmasını gerekçe eden Adalet Bakanlığı'nın mahpuslarla
avukat, aile ve telefon görüşlerini ikinci bir emre kadar yasaklamıştı. Ailelerin verdiği bilgiye göre, Sincan 2
Nolu F Tipi Cezaevi'nde görüş yasakları kaldırılırken, bir saat olan görüş süresi ise yarım saate indirildi.
Tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle telefonla görüşme yasağı hala sürüyor. Sincan Cezaevi görevlilerini
arayan aileler görevlilerin, "Telefonlarda arıza olduğunu, bu nedenle görüşme yapılmadığını" söylediklerini
belirttiler. Ayrıca hastaneye sevki çıkan hasta mahpuslara gardiyanların gelip, "hazırlanın hastaneye
gidecek" hazırlanan hasta mahpusu almaya kimse gelmeyince durumu cezaevi idaresine soran hasta
mahpuslara cezaevi idaresi, "Askerler operasyon için güneydoğuya gitmiş, asker olmadığı için hastaneye
götüremiyoruz" şeklinde hasta mahpuslar üzerinde psikolojik baskı da yapıldığı belirtildi.
25 Temmuz 2016’da, Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi idaresi, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen
genelgeyi gerekçe göstererek Özgür Gündem gazetesini yasakladı. Cezaevi'nden mektup gönderen
mahpuslar, Özgür Gündem gazetesinin kendilerine verilmemesi üzerine dilekçe ile başvurdukları cezaevi
idaresinden "19.07.2016 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı'ndan gelen gizli genelge ile Özgür Gündem
gazetesi artık verilmeyecek" yanıtı aldıklarını belirtti.
26 Temmuz 2016’da, Van'ın Erdîş (Erciş) ilçesinde, 13 Kasım 2015 tarihinde haber takibi yaptığı sırada
gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Jin Haber Ajansı (JİNHA) muhabiri Vildan Atmaca hakkında tutuklu
bulunduğu süre içinde yaptığı haberler gerekçe gösterilerek Van M Tipi Cezaevi yetkilileri tarafından Van
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Cezaevi yönetimi Atmaca'nın "cezaevini
karalayacak" haberler yaptığı iddiasında bulundu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen
talimatla ifadesi alınan Atmaca, 48 gün boyunca tutuklu bulunduğu cezaevinin tek siyasi kadın koğuşunda
birçok baskıya maruz kaldıklarını belirtti. Atmaca, "Bu baskıları birebir yaşadım ve şahit oldum. Kronik
hastalığı olan ve adet düzensizliği olan kadın mahpuslara istemedikleri ilaçlar verildi. Bunun yanı sıra
kadın mahpuslara gebelik testi zorla dayatılıyordu. Bu duruma bizzat şahit oldum. Bu durum ile ilgili haber
yaptıktan sonra cezaevi müdürü bizler ile konuşmaya geldi. Yapılan yanlış ile ilgili mahpusların
dosyalarına işleyen ilaçları silip düzeltmeye gideceklerini söylediler" beyanında bulundu. Atmaca ifade
vermesin yanı sıra cezaevine giriş sırasında kendisine dayatılan "çıplak arama" işkencesi hakkında
cezaevi yöneticileri hakkında şikayetçi de oldu. Tutuklu bulunduğu süre içinde yine cezaevinde regl
sorunu yaşayan mahpusların revirdeki doktor tarafından "gebelik testi"ne zorlandığını yazan Atmaca,
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gebelik testini kabul etmeyen kadınlara ilaç tedavisi yapılmadığını, yine aynı koğuşta bulunan iki kadın
tutsağa doktor tarafından zorla vajinal yolla alınan fitil verilmesini kamuoyuna duyurmuştu.
29 Temmuz 2016’da, Darbe girişimin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte çıkarılan kararnamelerin
uygulamaya konulması aşamasında sorun yaşatılan cezaevlerin biri de Tarsus Cezaevi oldu. Tarsus C
Tipi Kapalı Cezaevi'ne giderek müvekkilleri ile görüşmek isteyen avukatlar, "Tutukluların avukatlarıyla
yapacakları görüşmelerin; teknik cihazla, sesli veya görüntülü olarak kaydedileceği, görüşme esnasında
personel bulundurulacağı" kararnamesi hatırlatarak bekletildi. Sistemin kurulacağı gerekçe ise 6 saat
bekletilen avukatlardan Onur Kale, tekrar cezaevi idaresi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cezaevinin böyle
bir hakkı olmadığını idareye bildirdiğini belirten Kale, daha sonra müvekkilleri ile görüşme
gerçekleştirdiğini söyledi.
30 Temmuz 2016’da, Şırnak T Tipi Cezaevi'nden basına mektup gönderen siyasi mahpuslar,
cezaevlerinin işkence merkezi haline geldiğini belirterek, sudan sebeplerle toplu hücre cezaları veriliyor. 3
aydır ailelerimizle görüşemiyoruz, telefonlar bozuk deniliyor. Demişlerdir.
1 Ağustos 2016’da, İstanbul-Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan DHKP-C davasından tutuklu
mahpuslar, kaldıkları C-9 ve C-10 koğuşlarını ateşe verdi. OHAL'ın ilanı sonrası cezaevlerinde artan hak
ihlallerini ve mahpuslara getirilen avukat, görüş ve telefon engellemelerini protesto etmek amacıyla DHKPC'li mahpusların bir süredir başlattıkları öğrenilen ve çıktıkları görüş kabinlerini terk etmeme biçimde
yapılan eylemi engellemeye çalışan cezaevi idaresinin bugün görüşe giden ailelere artık ikişer gruplar
halinde çocukları ile görüşebileceklerini söylediği belirtildi. Cezaevi idaresinin bu tutumu üzerine ailelerin
cezaevi önünde bekleyişleri sırada cezaevinden dumanlar yükselmeye başladı. İçeriden bilgi alındığında
ise, mahpusların bu uygulamayı protesto etmek üzere koğuşlarını ateşe verdikleri öğrenildi.Cezaevindeki
DHKP-C'li mahpuslardan biri olan Aysun Akdağ'ın görüşüne giden İnanç Özkeskin, iki haftadır görüşlerin
yapılmadığını ve engellenmeye çalışıldığını söyledi. Mahpusların yaşanan hak ihlallerini protesto etmek
için görüş günleri protesto için kabinlerini terk etmediğini dile getiren Özkeskin, "Bu nedenle cezaevi
görüşleri böldü. Bu durumu protesto etmek için arkadaşlarımız koğuşları ateşe vermişler" dedi.
Mahpusların haklarının gasp edildiğini belirten Özkeskin, yakılan koğuşlardaki mahpusların sağlık
durumuna ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine verilmediğini, ancak çok sayıda ambulansın cezaevine
girdiğini gördüklerini söyledi.
4 Ağustos 2016’da, Gebze Cezaevi'nde Aram Yayınları'na ait çok sayıda kitaba "toplatma kararı var"
denilerek el konulurken, Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen DHKPC'li mahpuslara, Özgür Gündem,
Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerinin "Bu gazeteler yasak" denilerek verilmediği ortaya çıktı.
8 Ağustos 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunana 29 siyasi mahpus "yer yok" gerekçesiyle
15'i Samsun Bafra T Tipi kapalı cezaevine, 14'ü ise Gümüşhane cezaevine sürgün edildi. Cezaevinde
OHAL uygulamaları çerçevesinde haftada bir yapılan telefon görüşmeleri 15 günde bir telefon hakkına
dönüştürüldü, cezaevinde tutuklu bulunan kişilerle yine OHAL uygulamaları çerçevesinde birinci derce
akraba ve avukat dışında kimse ile görüştürülmeyeceği belirtildi.
9 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Kırıkkale F Tipi cezaevinde Yayın alma hakları ihlali:
Murat Karayel, Mustafa Kocatürk, Erdi Sidal, Zeynel Karabulut, Süleyman Yılmaz Balduraç, Sinan Akbayır
için posta yolu ile gönderilen Halkın Günlüğü gazetesinin 124. ve 125. sayıları Cezaevi Eğitim Kurumunun
01.08.2016 tarih ve 2016/157 ve 2016/258 numaralı kararları gereği verilmemiştir.
Murat Karayel, Mustafa Kocatürk, Zeynel Karabulut için Kızılbayrak gazetesinin 2016/27 ve 2016/28
sayıları 01.08.2016 tarihli 2016/156 ve 03.08.2016 tarihli 2016/171 nolu kararları gereğince
yasaklanmıştır.
Mücadele birliği gazetesi 2016/004 sayısı 03.08.2016/ tarihli 2016/171 nolu kararı ile yasaklanmıştır.
Odak dergisinin temmuz sayısı 04.08.2016 tarihli 2016/181 nolu kararıyla yasaklanmıştır.
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Atılım gazetesinin 234. sayısı 03.08.2016 tarih 2016/170 nolu kararı ile yasaklanmıştır.
Yeni Demokratik Ulus gazetesinin 13.07.2016 tarihli 2016/135 nolu kararı ile yasaklanmıştır.
Toplatılma ve yasaklı olmayan gazete, dergiler bu şekilde Cezaevi Eğitim Kurulunca yasaklanmakta ve
mahpuslara verilmemektedir.
20 Ekim 2016’da, Abdullah Öcalan’ın 2016 yılı içerisinde 97 avukat görüş başvurusu kez çeşitli
gerekçelerle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiği avukatları tarafından açıklandı. Bu yıl
içerisinde reddedilen 97 görüş başvurusu içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi ardından her Salı ve
Perşembe günleri yapılan 47 başvuru bulunuyor. Reddedilen 47 başvurudan bazıları OHAL yasası
gerekçesi sunulurken, 34’ü görüş başvurusu ise bizzat Bursa 1. İnfaz Hâkimliği kararı ile engellendi.
28 Ekim 2016’da, Tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün Sincan cezaevinden yazdığı
ve Erdoğan'ı eleştirdiği mektubuna el konularak yok edildi.
Cezaevlerinde Disiplin Cezaları
2 Mart 2016’da Söke (Aydın) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve daha önce kendisine 11 gün hücre cezası
verilen yazar Sevan Nişanyan’a “cezaevinde infaz memurlarına rüşvet teklif etmek” suçundan 6 gün hücre
cezası verildiği öğrenildi.
15 Mart 2016’da, Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde kalan mahpuslar aileleri aracılığı, Merdan Şahin, Hasan
Alper ve Selçuk Seril'in başlattığı açlık grevini 2'nci grupta yer alan Yalçın Çalışkan, Mahmut Yardım ve
Murat Sevinç'ın devraldığını duyurdu. Mahpuslar, direnişi kabullenmeyen cezaevi idaresinin keyfi cezalar
uyguladığını paylaştı. Bu kapsamda ilk grupta yer alan Şahin, Alper ve Seril'e 2 ay "etkinliklerden men"
cezasının verildiği belirtildi.
24 Mart 2016’da, Batman'dan Van'a, Van'dan Sincan cezaevi Ankara'ya sürgün edilen Dilek Topçu'ya
hücre cezası verildiği öğrenildi.
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan Yıldız, Mehmet Tahir
Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı genel aramada Öcalan’ın fotoğrafının
bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlattı.
“Kurumumuzca tanzim edilen 04 Nisan 2016 tarihli tutanakla, koğuşunuzda yapılan genel aramada ‘1 adet
ulusal gazeteden koparılmış Abdullah Öcalan’a ait fotoğraf bulunduğu’ iddiası üzerine hakkınızda disiplin
soruşturması açılmıştır" ifadeleriyle 3 gün içinde mahpusların yazılı veya sözlü savunma vermeleri
gerektiği belirtildi.
6 Nisan 2016’da, cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan oğlu Ali Aydın'ın görüşüne gittiğini
ifade eden annesi Emine Aydın, oğlunun cezaevinde karşılaştığı hak ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.
Anne Aydın, "Oğlum bana, 'Şuan açlık grevindeyiz. Açlık grevinde olduğumuz için de 10 gündür tek kişilik
hücrede tutuluyoruz. Asker ve gardiyanlar sürekli olarak bize saldırıyor. Semaver, çaydanlık ve hatta
çiçeklerimize bile el koydular. Mektuplarımıza el koydular. Gelen mektuplarımızı da bize vermiyorlar. Bu
konuda kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz' dediğini anlattı.
19 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus hakkında, Bolu
ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9'una ise, cezaevi idaresi tarafından 11
günlük hücre cezaları verildi.
22 Nisan 2016’da Afyonkarahisar E Tipi Cezaevi’nde tutulan 11 mahpusa “açlık grevi eylemlerine
müdahale sırasında gardiyanlara direndikleri” gerekçesiyle 11’er günlük hücre cezası ve 1’er ay görüş
cezası verildiği öğrenildi.
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27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 siyasi
mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi tarafından 2 ay görüş ve
iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
10 Mayıs 2016’da, Tutuklu bulunduğu Sincan 2 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 2 Şubat günü duş almak
için girdiği banyoda ayağı kayması üzerine başını duvarına çarpıp yaralanan Gökhan Tümer, isimli adli
mahpus gardiyanlar tarafından revire götürülmek yerine, sadece iç çamaşırlarıyla bırakılarak "Halılı oda"
denilen hücreye kapatıldığı öğrenildi. Gardiyanların yaptıkları bu işkencenin üzerini örtmek için, '1 No'lu L
Tipi Cezaevi'nden arayan bir gardiyanın Tümer'in firar edeceğini söylediği' gerekçesini sunması üzerine
ise Tümer'e bir de 'firara teşebbüs' suçlamasıyla disiplin ve hücre cezası verildi.
13 Haziran 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Tarsus Şube yöneticisi avukat Yılmaz Talay, cezaevinde
yaşanan baskıların sistematik bir şekilde uygulandığını ve bu uygulamaların artık katlanılamaz hale
geldiğini aktardı. Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle ailelerin yaptığı başvurular üzerine
kendilerine yapılan başvurular üzerine cezaevini ziyaret ettiklerini dile getiren Talay, mahpuslarla birebir
görüştüklerini belirtti. Talay, 4 kadın mahpusun 2012 yılına ait bir davalarına katılmak için koğuşlarından
çıkarıldığın, cezaevinde bulunan çok dar, ufak bir pencere tarafından havalandırması yapılan bir odada
keyfi şekilde saatlerce bekletildiğini söyledi. Kadın mahpuslara erkek gardiyan ve askerler tarafından ince
arama yapılmaya çalışıldığını söyleyen Talay, kadın mahpusların bu duruma tepki göstermesi sonrası
asker ve gardiyanlar tarafından hakaretlere ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirtti. Cezaevinde
bulunan hasta mahpuslarında tedavi edilmediği bilgisini paylaşan Talay, Tarsus Savcılığı’na sözlü ve
yazılı şekilde başvurmalarına rağmen başvurularının dikkate alınmadığını belirtti. Cezaevlerinde artan bu
baskıların mahpuslar tarafından protesto edildiğini dile getiren Talay, mahpusların 3 günlük açlık grevine
girdiğini ve 5 hafta boyunca da görüşe çıkmama kararı aldığını söyledi.
20 Haziran 2016’da, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan DİHA muhabiri Nuri Akman,
mahpusların tedavi edilmediğini, çıplak aramaya maruz kaldıklarını, keyfi disiplin cezalarına
çarptırıldıklarını, temizlik malzemesi verilmediğini ve mektuplarına el konulduğunu aktardı. Gözaltında
başlayan işkencenin cezaevi girişinde çıplak arama ile devam ettiğini aktaran Akman, çıplak aramayı
kabul etmeyen mahpusların sözlü hakarete ve fiziki saldırılara maruz kaldığı bilgilerini paylaştı. Son
dönemde tutuklanan ya da sürgün gelen mahpusların adlilerin kaldığı koğuşlarda toplu olarak tutulduğuna
dikkat çeken Akman, mahpusların taleplerine rağmen kendilerinin siyasi koğuşlara gönderilmediği
yönündeki bilgileri paylaştı. Cezaevinde ağırlaşan sağlık problemlerine dikkat çeken Akman, hastaneye
kaldırılan mahpuslara kelepçeli tedavi dayatıldığı için tedavi olmadan geri döndüklerini vurguladı. Ağır
hastaların tedavilerinin aksatıldığını belirten Akman, "Ağır olan hasta mahpuslardan Gökhan İmer, Candaş
Bozkurt, İsmail Atey ve verem hastalığı olan Eyüp Bilici ile Mazlum Balta son 3 aydır sağlık kontrolüne
götürülmüyor. Hasta mahpusların tedavileri aksatıldığı için durumları endişe verici bir hal aldı" bilgisi verdi.
Adli tutukluların, siyasi mahpusların bulunduğu koğuşlara her akşam tekbirler eşliğinde pil, bardak gibi
malzemelerle saldırıda bulunduğunu söyleyen Akman, bu durumu yönetime defalarca bildirilmesine
rağmen herhangi bir önlemin alınmadığını aktardı. Akman, cezaevindeki 65 siyasi mahpustan 45'ine keyfi
disiplin cezalarına çarptırıldığını da aktardı. Gardiyanların haftada 2-3 defa arama bahanesi ile koğuşlara
girdiğini belirten Akman, kitaplarına ve mektuplarına el konulduğunu söyledi. Koğuşlara temizlik
malzemesi verilmediğini ifade eden Akman, "Kantinden alınan temizlik malzemelerine, leğen ve paspas
gibi malzemelere el konuluyor. Kantinden sipariş ettiğimiz eşyalar teslim edilmiyor. Malzemeler verilmediği
için hijyenik bir ortam sağlanamıyor" dedi.
24 Haziran 2016’da, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran T Tipi Cezaevi'nde baskılara karşı 27 gündür
süresiz dönüşümsüz açlık grevinden bulunan siyasi mahpuslar gardiyanlar tarafından darp edildi.
Cezaevine giden avukatlardan alınan bilgilere göre, açlık grevindeki 24 mahpustan 10'u, havalandırmada
sayım vermeye karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edildi. Gardiyanların şiddetine
maruz kalan mahpuslar çeşitli yerlerinden yararlanırken, 4 mahpus ise süngerli odaya konuldu. Mahpuslar
iki gündür süngerli odada tutuluyor.
11 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi kadın koğuşunda yapılan
aramalar esnasında, skeçlerde kullanılmak üzere karton, gazete ve bezden yapılan oyuncak bir silaha el
konularak, soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında cezaevi yönetimi tarafından 37 kadın hakkında,
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"İçeride silah eğitimi verildiği" ve "Silahın kime ait olduğunun söylenmemesiyle birlikte mahpusların sessiz
direnişe girdiği" gerekçesiyle, 2 ay iletişim (mektup, faks ve telgraf gönderme) cezası verildi.
15 Temmuz 2016’da, İzmir Kırıklar 1 No’lu Kapalı Cezaevi’nde 114 mahpusa “keyfi uygulamalara son”,
“baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attıkları gerekçesiyle disiplin cezası verildi. 114 mahpustan 65’ine 5
gün hücre, 49’una ise 1 ay görüş cezası verildiği öğrenildi.
16 Temmuz 2016’da Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi idaresi 40'a yakın siyasi mahpusun bulunduğu
koğuşa geçen hafta kamera takmak istedi. Koğuşun tümünü görebilen bir alana konulmak istenilen
kamera mahpuslar tarafından iki kez kırılması üzerine cezaevi idaresi mahpuslara disiplin soruşturması
açtı. Mahpuslara disiplin soruşturması açılmasına tepki gösteren mahpuslardan Esmer Ece'nin avukatı
Mehmet Nuri Toprak, bu durumun bir hak ihlali olduğunu ifade ederek, sorumlular hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
10 Ağustos 2016’da, Her iki kolu olmaması nedeniyle ATK tarafından "cezaevinde kalamaz" raporu
verilmesine rağmen tahliye edilmeyen hasta mahpus Ergin Aktaş, kaldığı İzmir Menemen R Tipi
Cezaevi'ndeki yan hücresine konulan cinsel saldırı suçundan hükümlü eski bir askerin hakaret ve sözlü
tacizlerine maruz kaldı. Bu kişinin başka yere götürülmesi için yaptığı başvurular sonuçsuz kalan Aktaş'a,
üstüne üstlük bir de cezaevi idaresi tarafından soruşturma açıldı.
7 Eylül 2016’da, İHD İzmir şubemize Ödemiş T tipi Cezaevi'nden bulunan Mehmet Yayan tarafından
yapılan başvuruda; 25.08.2016’da, cezaevi müdürünün gönderdiği belgeye göre mahpuslar
24.08.2016’da, görüşe çıkarlarken aileler alkışlamışlar ve sevinçle gülmüşler; cezaevi idaresi bunu diğer
mahpusları rahatsız etmek ve personele direnmek diye algılayarak 11 gün hücre cezası vermiş. Mektupta
Mehmet Yayan, Aslan Kızıl adlı mahpusa personelin dirsek attığını asıl tacize uğrayanın kendileri
olduğunu belirtiyor.
29 Ekim 2016’da, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine müvekkilleriyle görüşmeye giden avukat Tugay Bek,
cezaevinde kadın mahpusların darp edildiğini ve hasta mahpusların tedavi edilmediğini belirtti. Avukat
Bek, Mersin Akdeniz ilçesinde 7 Eylül akşamı gözaltına alınarak tutuklanan Azadiya Welat Gazetesi
Mersin çalışanı Şirin Çoban'ın, yaşadığı sinirsel hastalıktan dolayı çenesini kullanamadığını belirtti. Tedavi
edilmek için hastaneye başvuran Çoban'ın taleplerinin reddedildiği ifade edilirken, Çoban'ın mahpuslar
tarafından sıvı gıdalarla beslendiği aktarıldı. Bek, aynı cezaevinde bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) üyesi 3 kadın da, arkadaşlarının bulunduğu koğuşa gitmek için dilekçe verdi. Verdikleri dilekçeler
cezaevi yönetimi tarafından reddedilen ve haklarında disiplin soruşturması açılan kadınların gardiyanlar
tarafından darp edildiği aktarıldı.
30 Kasım 2016’da, Silivri 6 No'lu Hapishanesi'nde Halk Cepheli mahpuslar, kameraları kırdıkları
gerekçesiyle idarenin "yemek vermeme" cezasına maruz kaldı. Mahpuslara 5 gün boyunca yemek
verilmediği öğrenildi.
9 Aralık 2016’da Şırnak T Tipi Cezaevi'ndeki 6 kadın siyasi tutukluya açılan soruşturma tamamlanmadan
11 günlük hücre cezası verildi. Koğuşlarında arama yapılan kadın tutukluların ranzalarında gazetelerden
kesilen fotoğraflara "yasak" olduğu gerekçesiyle el konuldu. Ranzalarında fotoğraf bulunduran Şilan Dal,
Bahar Yücekaya, Çiğdem Şakar, Zeytun Akman, Zeliha Yardak ve ismi öğrenilemeyen kadın tutukluya 11
günlük hücre cezası verildi.
11 Aralık 2016’da Tutukluların ortak alana çıkarılmadığı ve sık sık disiplin cezalarının verildiği Tekirdağ T
Tipi Cezaevinde kalabalık bir şekilde koğuşlara giren gardiyanların duvarlardaki posterleri yırtarak,
tutuklulara psikolojik baskı uyguladığı iddia edildi. Ayrıca kitaplarında verilmediği kaydedildiği cezaevindeki
tutukluların yaşanan hak ihlallerini kamuoyuna yansıtmasının da engellendiği aktarıldı. 8 ay önce gizli
tanık ifadesiyle tutuklandıktan sonra Tekirdağ Cezaevi'ne gönderilen Mert Avcı'ya, cezaevi yönetimi
tarafından 46 hafta görüş yasağı verildiği belirtildi. 90 günde bir kapalı görüşte ailesi ile görüşebilen Avcı,
son görüşte görüştüğü teyzesi Eda Ayna'ya yaşadıkları hakkında bilgi verdi. F Tipi koğuştan T Tipi koğuşa
konulurken gardiyanlar tarafından kendilerine çıplak aramanın dayatıldığını ifade eden Avcı, buna karşı
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çıkan Ali Ulgu isimli tutuklunun elleri ve ayaklarından kelepçelendikten sonra kıyafetleri çıkartılıp feci bir
şekilde darp edildiğini söyledi.
Sevk/Sürgün Uygulamaları
Karataş Kadın Cezaevi'nde bulunan Seyran Demir ve Sabiha Onar, Kasım ayında Urfa'da gözaltına alındı.
İki kadın gözaltından sonra tutuklanarak Adana Karataş Kadın Cezaevi'ne gönderildi. Urfa emniyetinde
insanlık dışı muamele ve cinsel işkenceye maruz kalan Seyran ve Sabiha yaşadıklarını mahpus
arkadaşları aracılığıyla duyurdu. Karataş Cezaevi'nden yazan kadın mahpuslar şunları belirtti: "Gittikçe
burada sayımız yükseliyor. Seyran Demir ve Sabiha Onar adında iki arkadaş buraya getirildi. İki arkadaşa
gözaltına alınırken işkence ve cinsel işkence yapılmış. Seyran, daha önce de cezaevine girmiş fakat
lösemi hastalığı olduğu için serbest bırakılmıştı. Fakat dosyası kapanmadığı için mahkeme tekrardan
tutukladı. Seyran'a vahşice yaklaşımlar sergilenmiş. Gözleri bağlanılıp, ameliyat masasına yatırılıp
'ameliyat edeceğiz' demişler. Seyran, çok korktuğundan dolayı dili tutuldu. Ardından mahkemeye çıkarıldı.
Savcının verdiği karar ise; 'Cezası zaten onaylanmış yanıma getirilmesine gerek yoktu.' Bunun üzerine
Urfa'ya gönderildi ve hücreye konuldu. Şu an ise yanımıza sürgün edildi."
8 Ocak 2016’da “Özerklik/özyönetim ilan etme olasılığı” gerekçesiyle tutuklanan Van’ın Çatak İlçesi’nin Eş
Belediye Başkanı Evin Kewê, tutuklu bulunduğu Van M Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) Kadın
Cezaevi’ne sürgün/sevk edildi.
31 Ocak 2016’da Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 13 mahpusun farklı kentlerdeki cezaevlerine
sürgün/sevk edildikleri öğrenildi.
18 Şubat 2016’da, Diyarbakır, D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulanan 5 siyasi mahpus, farklı kentlerdeki
cezaevlerine sürgün edildi. Ahmet Mamo adlı mahpus Edirne'ye, Hüseyin Gözbebeği ve Mehmet Biçim
adlı mahpuslar Kandıra Cezaevi'ne, Ersan Nazlıer ile Soydan Akay adlı mahpuslar ise Silivri 9 Nolu F Tipi
Cezaevi'ne sürgün edildi.
19 Şubat 2016 tarihinde, Erzurum Oltu Cezaevi'nde bulunan Çatak Belediye Eşbaşkanı Evin Keve,
Bayburt M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
19 Şubat 2016’da “Özyönetim ilân etme olasılığı” gerekçesiyle tutuklu bulunan Van’ın Çatak İlçesi’nin Eş
Belediye Başkanı Evin Keve, Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nden Bayburt M Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
6 Mart 2016’da Şırnak T Tipi Cezaevi’nden ise Rize, Trabzon ve Bayburt’taki cezaevlerine 50 mahpusun
sürgün edildiği öğrenildi.
6 Mart 2016’da, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 50 siyasi mahpus, Rize, Trabzon ve Bayburt'taki
cezaevletine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: "Mahsun Sağlam, Metin Deyam, M.
Salih Akkoş, Rıdvan Yusufoğlu, Erdal İncin, Sabri Ormanlı, Mehmet Seven, Murat Tak, Nimet Savun, M.
Ali Uğur, Orhan Şakar (tutuklu), Devriş Cabadak, Ramazan Algan, Ali Görgörlü, İsmet Tokay, Enver Uğur,
Sıddık Batur, İsa Duman, Halit İzer, M. Şefik Tunç, Mustafa Belge, Emin Ürün, Star Gündüz ve Selahattin
Genç, Derviş Kılınç, Mesut Şengil, Hüseyin Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban Buğdayci, Leşker Acar, Sadık
Aslan, Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan Ölmez, İlhan Şaylı ve Refik
Eren, Serhat Kutlu, Rıdvan Kılınç, Şemsettin Tekin, Cumhur Gür, A.Selam Süsin, Necim Süsin, Enver
Ökden, Zeynep Erdem, Meryem Abi, Necibe Armin, Ömer Kabul." Trabzon E Tipi Cezaevi'ne sürgün
edilen mahpusların isimleri şöyle: Derviş Kılınç, Mesut Şengil, Hüseyin Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban
Buğdayci, Leşker Acar, Sadık Aslan, Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan
Ölmez, İlhan Şaylı, Refik Eren ve Ömer Kabul.
9 Mart 2016’da, 26 Şubat 2016’da tutuklanan Mardin’in Derik İlçesi’nin eş belediye başkanlarından
Sabahat Çetinkaya’nın Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne; Abdulkerim Erdem ile başkan yardımcısı Murat
Özüçalışır’ın Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi.
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10 Mart 2016’da, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 40 siyasi mahpus, Kürdistan ve Türkiye'nin farklı
kentlerinde bulunan cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde sürgün edildiği öğrenilen
siyasi mahpusların arasında, 11 Nisan 2015 tarihinde Tendürek provokasyonundan yaralı olarak kurtulan
Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER)
temsilcisi Cenap İlboğa'nın da bulunduğu belirtildi.
10 Mart 2016’da, Urfa Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslar, aileleri aracılığıyla
DİHA'ya ulaştırdıkları mektup ile girdikleri açlık grevinden dolayı sürgün edildiklerini duyurdu. PKK Lideri
Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit ve Kürdistan'daki soykırım operasyonlarına karşı zindanda
başlattıkları açlık grevi eylemine tahammül edilmediğini belirten mahpuslar, açlık grevini başlattıkları
gerekçesiyle 5 hükümlü arkadaşlarının Düzce ve Karabük'e sürgün edildiğini belirtti. Mahpuslar, açlık
grevinin ilk grubundan olan Ahmet Akbalık ile Mustafa Kengiş'in Düzce'ye; Murat Altundağ, Resul Baltacı
ile Resul Diril'in Karabük cezaevlerine sürgün edildiğini kaydetti.
11 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslardan 6'sının firar
etmesinin ardından cezaevinden 46 mahpus sürgün edilmişti. İki gün önce de Diren Yaşa ve Ramazan
Benice adlı mahpuslar Kocaeli Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
11 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 46 mahpustan 28’inin 6 Mart Pazar
günü hiçbir gerekçe gösterilmeden darp edilerek Osmaniye T2 Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi.
Mahpusların durumu ailelerine aktardığını ailelerin ise kendisine bilgi verdiğini belirten HDP Milletvekili
Meral Danış Beştaş, mahpusların yanlarına hiçbir eşya almadan apar topar bindirildiği ring araçlarında,
yolda ve Osmaniye T2 Kapalı Cezaevi girişinde saldırıya mazur kaldığını söyledi. Osmaniye T2 Kapalı
Cezaevi girişinde insanlık onurunu ayaklar altına alan çıplak arama dayatmasının gardiyanlarca
mahpuslara dayatıldığını belirten Beştaş, mahpusların bu dayatmayı kabul etmemesi üzerine mahpuslara
saldırıldığını ve darp edildiğini ifade etti. Gardiyanların cop ve sandalyelerle mahpuslara saldırdığı ve
saldırı sırasından mahpusların elbiselerinin parçalandığını ifade eden Beştaş, mahpusların parçalanmış
elbiselerle ve yaralı bir şekilde tutulduğunu, saldırı sırasında ise Davut Adanur adındaki yaşlı mahpusun 3
kaburgasının kırıldığı belirtti. Çok sayıda mahpusunda kaburgalarının kırıldığını öğrendiklerini belirten
Beştaş, mahpusların tedavi için hastaneye sevk edilmediğini söyledi.
11 Mart 2016’da, Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan İbrahim Engin ve Hüseyin Barsak'ın
Bolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi.
13 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan siyasi mahpuslardan 6'sının firar
etmesi ardından, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 19 kadın siyasi mahpus Bakırköy, Sincan,
Gebze ve Şakran cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilenlerin tamamının tutuklu yargılanmaları devam
ediyor. Bakırköy Cezaevi'ne sürgün edilen mahpusların isimleri: Beritan Canözer (açlık grevinde), Ece
Gökdağ, Esma Başkale (açlık grevinde), Şükran Karakoyun ve Gülbahar Pervane. Sincan Cezaevi'ne
sürgün edilen mahpuslar: Jiyan Ateş, Leyla Uyanık, Leyla Nergiz, Sultane Atabay ve Reyhan Kavak
Özbek. Gebze Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar: Serap Burak, Türkan Uzun Avşin, Yaşar Akboğa,
Zeliha Kocaman ve Zehra Epli (açlık grevinde). Şakran Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar: Zeytin
Satıcı, Gurbet Öztürk (açlık grevinde), Sariya Ölmez ve Rahşan Aydın.
14 Mart 2016’da Diyarbakır, Şırnak ve Siverek cezaevlerinden 161 kişi sürgün edilirken, Ankara'dan 28,
Muğla'dan ise 8 kişi çeşitli cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi.
14 Mart 2016’da, Geçtiğimiz günlerde evine yapılan baskınla gözaltına alınarak tutuklanan HDP Maraş İl
Eşbaşkanı Erhan Yapıcı, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Maraş Aksu Cezaevi'nde tutulan
Yapıcı'nın sürgün edildiğini ailesi görüş için gittiği cezaevinde öğrendi.
14 Mart 2016’da, Batman M Tipi Cezaevi'nde bulunan 3'ü kadın 8 siyasi mahpus, farklı cezaevlerine
sürgün edildi. Murat Acar ve Abdulsamet Özbek Kırıkkale F Tipi Cezaevi'ne; Binur Yıldız ve Halime Acar
Sincan Cezaevi'ne; Sefer Baran, Abdulsamet Demir ve Mehmet Şirin İnce Malatya E Tipi Cezaevi'ne ve
Selma Uçar adlı mahpus ise Midyat M Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
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16 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 12 siyasi mahpus, firar olayı ve açlık
gerekçe edilerek Şakran Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilen 12 tutsağın isimleri şöyle: Abdulcelil
Erinfik, Abdullah Aksu, Mustafa Akar, Ahmet Elmas, Baran Canpolat, Barış Tekin, Celal Ayaz, Cemal
Binici, Cemal Koç, Davut Polat, Emrah Orhan ve Ercan Şengül.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Mahir Binici, Mehmet Güzel, Mehmet Zengeralp,
Mehmet Bakıroğlu, Mehmet Ali Güler, Mehmet Salih Oynak, M. Veysel Ateş, Meshet Sırımsı, Mirhan
Göktaş, Mizbah Munar ve Muharrem İpek adlı mahpuslar, Bandırma T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
Mahpusların özel eşyalarını yanlarında götürmesine izin verilmeyen cezaevinde, kalan çocuk mahpuslara
temizlik malzemeleri ve gazete verilmediği kaydedildi. Ayrıca gardiyan ve askerlerin çocuklara sözlü
tacizde bulunduğu öğrenildi.
23 Mart 2016’da Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan 14 mahpusun Bolu, Bandırma ve Düzce’deki
cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
23 Mart 2016’da, Afyon’da HDP’ye yönelik operasyon sonrasında tutuklanarak Afyon E Tipi Kapalı
Cezaevi'nde adli mahpusların yanına yerleştirilen ve adli tutuklularca tehdit edilen kadın siyasi mahpuslar
Arzu Gezer, Zana Karabağa ve Melike Aktaş Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
24 Mart 2016’da Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan 11 mahpusun Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne
sürgün edildikleri öğrenildi.
24 Mart 2016’da, Batman'dan Van'a, Van'dan Sincan cezaevi Ankara'ya sürgün edilen Dilek Topçu'ya
hücre cezası verildiği öğrenildi.
24 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 11 mahpustan Kamuran Parlak, Erkan
Tamir, Eyüp Adıgüzel, Fırat İşgören, İrfan Eminoğlu, Kadri Güzhan, Murat Yildeniz, Ömer Mutlu, Sadık
Yöntem, Servet Çetin ve Ömer Akdağ isimli mahpuslar İzmir Şakran T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
24 Mart 2016’da, Antalya L Tipi Cezaevi'nde bulunan Habur Sadak adlı kadın mahpusun Şakran
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi.
24 Mart 2016’da, Afyon E Tipi Cezaevi'nde adli mahpusların yanına yerleştirilen Arzu Gezer, Zana
Karabağa ve Melike Aktaş’ın Şakran T Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
25 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 11 mahpus ( Mustafa Kolukan, Ahmet Kolukan,
Şakir Aslan, Şiraz Işık, Şiyar Akboğa, Vedat Karabulut, Yunus Narin, Vedat Kaya, Yılmaz Yürek, Yüksel
Tahta ve Şevder Sirek ) Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.
26 Mart 2016’da, “DHKP-C” davasından yargılanan 2 çocuk annesi Fadik Adıyaman (50) adlı kadın
mahpus, 55 gündür açlık grevinde olduğu öğrenildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden Tekirdağ T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği günden bu yana tek kişilik hücrede tutulan Adıyaman’ın durumunun
kötüye gittiği belirtildi.
26 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 9 mahpus "Sait Yıldırım, İbrahim Kaya, Hanifi
Kanat, Mahmut Balkaş, Sinan Çelik, İzzethan Aykut, M. Bedri Kocakaya, Mahir Tekin ve Mahir Can Ada."
Osmaniye Cezaevi'ne sürgün edildi.
29 Mart 2016’da, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan kadın siyasi mahpuslar Herdem Acar,
Şehrivan Çoban ve Derya Kurtalan sabah saatlerinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevi sürgün edildi.
30 Mart 2016’da, Ağrı’da 13 Mart’ta DBP il binasına yapılan polis baskınında gözaltına alınan ve
tutuklanarak Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevine konulan 25 kişiden DBP Ağrı İl Eşbaşkanı Barış Demir, Nevzat
Ayna ve Fezvi Karaman isimli mahpuslarında aralarında bulunduğu 18 mahpusun Giresun ve Çanakkale
Cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi.
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31 Mart 2016’da, DBP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş Kava, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nden Kırıkkale F Tipi
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi.
31 Mart 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden Fırat Karabaş, Hamdin Demirkıran, Hanifi Yakut,
Hacı Sinbağ isimli siyasi mahpusların Balıkesir'in Kepsut İlçesi'nde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edildiği öğrenildi. .
1 Nisan 2016’da, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatice Yaşar ve Lale Kavisten isimli
mahpuslar Şakran F Tipi Cezaevi'ne, Hatice Çelik isimli mahpus Malatya E Tipi Cezaevi'ne, B.G. isimli
çocuk mahpus ise Sincan Çocuk Cezaevi'ne sürgün edildi.
1 Nisan 2016’da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan 1’i çocuk 4 mahpusun; Van F Tipi Cezaevi’nde
tutuklu olan DBP İl Örgütü Eş Başkanı Ökkeş Kava’nın ve Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan 4
mahpusun farklı cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Adana Kürkçüler Cezaevi'nden Kırıkkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen Mesut
Önder telefonla aradığı ailesine cezaevinde işkence ekibi kurulduğunu ve bazı mahpuslara elleri
bağlanarak işkence edildiğini anlattı. Görüştüğü kardeşi Davut Önder'e oluşturulan işkence ekibinin
kendilerini de tehdit ettiğini söyleyen Mesut Önder, bu uygulamaların cezaevlerinde başlatılan açlık
grevleriyle başladığını vurguladı.
6 Nisan 2016’da, Osmaniye Cezaevi'nden Bandırma Cezaevi'ne sürgün edilen 6 mahpustan biri telefonla
ulaştığı ailesine çıplak işkenceye maruz kaldıklarını anlattı. Mahpuslardan Şerif Burgaç’ın maruz kaldığı
işkenceden dolayı iki kaburgasının kırık olduğu ve diğer 5 mahpusun gördükleri işkenceden dolayı yaralı
halde hala cezaevinde olduğunu belirtti. Oğlu ile telefonda görüşen Şerif Burgaç’ın babası Hurşit
Burgaç’ta; oğlunun Bandırma Cezaevi'nde uğradığı işkenceden sonra Balıkesir Cezaevi'nde sürgün
edildiğini paylaştı.
6 Nisan 2016’da, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde ölüm orucuna giren PAJK’lı mahpus Fatma
Gökhan, Sincan Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Fatma Gökan’ı arkadaşlarının ikna etmesi sonucu 13
Nisan günü ölüm otucuna son verdiği öğrenildi.
8 Nisan 2016’da, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan
Yıldız, Mehmet Tahir Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı genel aramada
Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve mahpuslar hakkında disiplin
soruşturması başlattığı öğrenildi.
8 Nisan 2016’da, Van Baro Başkanı Murat Timur, Van'da yaklaşık 90 siyasi mahpusun farklı tarihlerde
Türkiye'deki farklı cezaevlerine sürgün edildiğini söyledi.
9 Nisan 2016’da, Ankara "Sincan F Tipi Cezaevi'nden 5 mahpus Bandırma Cezaevi'ne sürgün edildi.
Cezaevi yönetimi sürgün edilen tutsağın eşyalarını sonradan göndererek, 700 TL kargo bedeli çıkardı.
9 Nisan 2016’da, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 10 kadın mahpus, "yer olmadığı" gerekçesiyle
farklı kentlerinde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen kadın mahpuslar arasında Sema
Kültür Merkezi çalışanları ile DBP ve HDP'li siyasetçilerin de olduğu öğrenildi.
11 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, Siverek T Tipi Cezaevi'nde bulunan Sıddık Biçer, Kenan
Avcı, Ramazan Kortak ve Mesut Gökhan isimli siyasi mahpuslar, İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne sürgün
edildi.
12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Mizgin Çiçek, Nida Kutlu ve ismi
öğrenilemeyen 2 siyasi kadın mahpus, Alanya L Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi.
12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D ve E tipi cezaevlerinde bulunan Ergani Belediye Eşbaşkanı Aygün
Taşkın ve Ergani Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ne; DBP Ergani ilçe
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Eşbaşkanı Şehmus Doku ile ESP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ramazan Karakaya Kırklareli Kapalı
Cezaevi'ne; Ergani Belediye Meclis üyesi Hasip Demirtekin, Ali Oyan, Cemil Yasin, Mehmet Nedim Erkul
ve Kudusi Kaya ise Erzincan Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.
13 Nisan 2016’da, Adana Karataş Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan 32 kadın mahpusun, "Cezaevi
boşaltılıyor, açık cezaevi oluyor" gerekçesiyle dün Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği
öğrenildi.
14 Nisan 2016’da, 10 Nisan'da Diyarbakır'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Demokratik Yerel
Yönetimler Birliği Eşbaşkanı Çimen Işık, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) PM üyeleri Pero Dündar ve
Olcay Kanlıbaş ile KJA üyesi Zozan Toprak Ankara Sincan Cezaevi'ne sürgün edildi.
15 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde düzenlenen operasyonla 5 Nisan 2016’da tutuklanan Eş
Belediye Başkanı Aygün Taşkın’ın da bulunduğu 8 kişinin Diyarbakır’da tutuldukları D ve E tipi
cezaevlerinden farklı kentlerdeki cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
16 Nisan 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutulan Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Emine Esmer,
Sincan Cezaevi'ne sürgün edildi.
18 Nisan 2016’da Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinden sonra yapılan operasyonla tutuklanan ve
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde tutulan Zeliha Karınca, Elif Ezgi Karadoğan, Hasret Alp ve Vildan Sol adlı 4
mahpusun Tarsus (Mersin) C Tipi Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi.
19 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus hakkında, Bolu
ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9'una ise, cezaevi idaresi tarafından 11
günlük hücre cezaları verildi.
19 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 siyasi mahpus (Ramazan Kortak,
Sadık Biçer, Kenan Avcı ve Mesut Gürkan), açlık grevine girdikleri gerekçe gösterilerek İzmir 2 No'lu F
Tipi Kapalı Ceza Evi'ne sürgün edildi.
20 Nisan 2016’da Diyarbakır’da DBP’ye yönelik operasyonla tutuklanan Yerel Yönetimler Birimi sorumlusu
Ali Şimşek, Rıdvan Sincar, Turan Genç, Yusuf Koyuncu, Abdullah Cin, Serdar Tursun, İbrahim Durmuş,
Mehmet Taha Burakmak adlı 8 kişi tutuldukları Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) F Tipi
Cezaevi’ne sürgün edildi.
21 Nisan 2016’da Van M Tipi Cezaevi’nde tutulan Mizgin Kırkağaç, Dilan Bakay, Ferda Avcı, Feride
Kardaş, Berivan Erol ve DBP Van İl Örgütü Eş Başkanı Caziye Duman adlı 6 mahpusun “yer olmadığı”
iddiasıyla farklı cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
22 Nisan 2016 tarihinde, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 13 siyasi mahpus, açlık grevi eylemine
katıldıkları gerekçesiyle Bolu, Amasya, Samsun ve Tokat illerinde bulanan cezaevlerine sürgün edildi.
25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi'nde bulunan 7 siyasi mahpus (Mübarek Erdoğan,
Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi
eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring
aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
10 Mayıs 2016’da, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde kalan Rıdvan Sayak ve Ercan Erkuş isimli mahpuslar
Kırıkkale Cezaevi'ne sürgün edildi. Görüş için cezaevine gelen ailelere cezaevi yetkilileri tarafından
çocuklarının sürgün edildiği söylendi.
11 Mayıs 2016’da, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Hacı Özkuyumcu, Rıdvan Yavaş, Mihdi Yılmaz,
Ahmet Çelik ve Serdar Gümgüm isimli siyasi mahpuslar sürgün edildi. Mahpusların sürgün gerekçesi ve
nereye sürgün edildikleri ise öğrenilemedi.
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12 Mayıs 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Kocakaya, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Beri Kocakaya, yaklaşık olarak 1,5 yıldır tutuklu olup, henüz hakkında bir dava
açılmamıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmakta iken isteği dışında ve bir gerekçe
belirtilmeden Sincan 2 Nolu Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlum ile 09.05.2016 tarihinde yapmış olduğum
telefon görüşmesinde, tek kişilik hücreye konulduğunu, elbiselerimin ve diğer eşyalarımın verilmediğini,
kapıdan yemek ve su uzattıklarını bunun dışında da hiçbir ihtiyaçlarının giderilmediği ve hiçbir haklarını
kullanamadığını belirtti. Oğlumun cezaevinde yaşadığı sıkıntılar ile ilgili sizden destek sunmanızı talep
ediyorum.”
13 Mayıs 2016’da Yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla
Diyarbakır’da tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne
sürgün edildiği öğrenildi.
23 Mayıs 2016’da Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK Davası’ndan hükümlü 8 mahpusun Ermenek
(Karaman) M Tipi Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi.
Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında YPS militanlarının ilçeden
çıktıklarına dair 26 Mayıs 2016 tarihinde açıklamada bulunmalarının ardından, Yenişehir ilçesinde tahliye
edilen 77 kişi güvenlik güçlerinin tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 3 Haziran
2016 tarihinde bulundukları Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Tokat ve Osmaniye cezaevlerine sürgün
edildi.
6 Haziran 2016 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 20 siyasi mahpus, Balıkesir Bandırma
M Tipi Kapalı Cezaevi ve İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.
14 Haziran 2016’da, Mersin'de 31 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Örgüt propagandası"
yaptığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Emin Demir, tutuklu bulunduğu Mersin E Tipi Cezaevi'nden
Osmaniye T 2 Nolu Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Görüş için cezaevine giden kardeş Veysi Demir,
sürgünden haberdar oldu.
14 Haziran 2016’da, 31 Mayıs 2016’da Sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt
propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Emin Demir Osmaniye T Tipi Cezaevi’ne sürgün
edildi.
14 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, 1999 yılında PKK’ye katıldı. O günden beri kendisinden bir daha haber
alamadık. 06 Nisan 2016 günü televizyonda çıkan haberlerde Muş’un Varto ilçesinde Teknedüzü /Baden
köyünde güvenlik güçleri ile çatışma yaşadığı ve 4 PKK’li gerillasını yaşamını yitirdiğini oğlum Mehmet
Hayme’nin ise sağ yakalandığını duyduk. Bu haber üzerine ben Muş’ a gittim ama oğlum ile
görüştürülmedim. 4 gün sonra aldığım habere göre oğlumu Ankara / Sincan Cezaevine göndermişler.
15 Haziran 2016’da, Mardin İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu, "sokağa çıkma yasağı"nın
devam ettiği Nusaybin'de gözaltına alınan ve ardından tutuklananlarla yaptığı görüşmeler sonrası
oluşturduğu raporu paylaştı. 72 kişinin Mardin E tipine konulduktan çok kısa bir süre sonra ailelerine bilgi
verilmeden Osmaniye ve Tokatta bulunan cezaevlerine nakledikleri bilgisine ulaşıldığı ifade edilen raporda
bu nedenle yapılan görüşmelerin Mardin E Tiği cezaevinde kalan kadın ve çocuklarla gerçekleştirildiği
ifade edildi. 24 Haziran 2016’da, Siirt’in Baykan ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarıyla HDP
İlçe Eşbaşkanı Hüseyin Tayfur, Yılmaz Karasu ve Mustafa Altintaş adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Tayfur,
ilçeye bağlı Ingêz köyündeki evinden alınırken, evlerde aramalar yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 26 Haziran tarihinde Savcılık işlemlerinin ardından Altintaş ile Meral
serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan HDP İlçe Eşbaşkanı Tayfun,
Belediye Meclis üyesi Ayman ile Yılmaz Karasu adlı yurttaş tutuklanarak Sêrt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildi.
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16 Haziran 2016’da, Daha önce 4 kadın siyasi mahpusun sürgün edildiği Batman M Tipi Kapalı
cezaevinde, Halime Acar, Zuzan Acar ve Elif Öztaş isimli siyasi mahpuslar Bayburt M Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi.
23 Haziran 2016’da, Aralarında DİHA muhabiri Şermin Soydan'ın da bulunduğu altısı kadın biri erkek
olmak üzere 7 mahpus Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nden farklı cezaevlerine dün sürgün edildiği öğrenildi.
Sürgün edilen mahpuslardan DBP Gever İlçe Eş Başkanı Rüstem Demir Rize'ye, Medya Ölker, Dilan
Kutlu, Rojbin Kırdar, Berivan Aydın, Hamide Özer ve muhabirimiz Şermin Soydan'ın ise nereye sürgün
edildiği öğrenilemedi.
23 Haziran 2016'da Van M Tipi Cezaevi'nde tutulan 7 mahpus farklı kentlerdeki cezaevlerine sürgün
edildiler.
29 Haziran 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 4 siyasi mahpusun, Edirne F Tipi
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün gerekçesi öğrenilemeyen mahpusların isimleri şöyle: Orhan
Şahin, Ümit Doğan, Adem Aslan ve İbragimov Vezir Abbasoviç.
1 Temmuz 2016’da, Ankara-Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Sait Dayan ve Cengiz Eker
adlı siyasi mahpuslar, bulundukları cezaevinden Bandırma 2 No'lu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün
edilen siyasi mahpuslardan Mehmet Sait Dayan'ın 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis hükümlüsü olduğu ve tek
kişilik hücrede kaldığı, Cengiz Eker'in ise kalbinden yeni ameliyat olmasına rağmen sürgün edildiği bilgisini
ulaşıldı.
17 Temmuz 2016 tarihinde İskenderun T Tipi Cezaevi’nden M Tipi Cezaevi’ne sevkleri yapılan tutuklu ve
hükümlülerin isimleri şunalrdır:
1- Abdulkerim Tekin Hükümlü 2- Cemal Doğan Hükümlü 3- Emin Girgin Hükümlü 4- İlyas Sağlam
Hükümlü 5-Ferhat Yıldıztekin Hükümlü 6- Mehmet Yıldızbakan Hükümlü 7- M. Roni Tavukçu Tutuklu 8Kivar İbrahim Tutuklu (Rojavalı) 9- Ahmet Ajam Hükümlü (Rojavalı)
22 Temmuz 2016’da, Darbe girişiminde bulunmaktan tutuklanan askerlerin kaldığı Sincan Cezaevi'nin
güvenliği Özel Hareket Polis'ine teslim edilirken, kampus içerisinde mahkeme salonu inşa edildiği
öğrenildi. Cezaevinde bulunan 12'si siyasi 225 adli mahpus ise başka cezaevlerine sürgün edildi.
25 Temmuz 2016’da, Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan 27 siyasi mahpus cezaevinde yer olmadığı
gerekçesiyle Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi. Perşembe günü sabah saatlerinde sürgün edilen
mahpusların aileleri, sürgünü bu sabah saatlerinde görüş için gittikleri cezaevi yetkililerinden öğrendi.
1 Ağustos 2016’da, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 38 mahpusun akşam saatlerinde Erzurum H
Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi. Yer kalmadığı gerekçesiyle sürgün edilen mahpuslar, ring
araçlarıyla Erzurum’a gönderildi. Mahpusların ailelerine haber verilmediği belirtildi.
1 Ağustos 2016’da, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 38 siyasi mahpus "Yer kalmadı" gerekçesiyle ailelerine
haber verilmeden, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların kimlik
bilgileri belli oldu. Buna göre; “Ahmet Kaya, Sinan Kaya, Emrah Abi, Hüseyin Aşkan, Suat Aşkan,
Şevket Ulugana, Serbest Akbey, Hüseyin Kına, Cevat Ayhan, Hüseyin Batıbey, Ahmet Muhammed Aziz,
Ferheng Mirzayan, Sait Öztürk, Adil Pala, Gültekin Hesen, Dildar Bellier, Seyfettin Martı, Tacdin Balta,
Beyar Büyükbaş, Naci Acar, Metin Gezen, Reşit Dayan, Kerem Vural, M. Hamdullah Çelebioğlu, M.
Çekdar Öğmen, Mülazım Öğmen, Yunus Kesici, Murat Kına, Mehmet Terzioğlu, Ulaş Taş, Ümit Macit,
Nizam Akbay, Ozan Büyükbaş, Ziyattin Diker, Vedat Karsu, Mehmet Şirin Kaya, Metin Kaplan, Ali Kaya.”
sürgün edildi. Öte yandan 3 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan,
Halil Temel, Abidin İnci, Hamdullah Kaya, Ararat Ertuş, Erdal Genç, Müslüm Dora, M. Selim Metin ve
Cengiz Cavaş isimli 8 mahpus daha sürgün edildi. Mahpusların hangi cezaevine sürgün edildiği ise
öğrenilemedi.
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2 Ağustos 2016’da, Bakırköy Cezaevi'nde aile görüşlerinin kısıtlanmasını protesto amacıyla koğuşlarını
ateşe veren kadın mahpusların gece yarısı Silivri 9 Nolu Cezaevi'nde sürgün edildiği sırada gardiyanların
taciz ve işkencesine maruz kaldığı belirtildi.
2 Ağustos 2016’da Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 40 mahpusun Ödemiş T Tipi
Cezaevi’ne sürgün edildiği ve sürgün esnasında darp edildikleri öğrenildi.
3 Ağustos 2016’da, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 20 siyasi mahpus "yer darlığı" gerekçesiyle
Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri ise şöyle:
Fesih Taşçı, Adnan Kansu, Ayhan Kavak, Hasan İpek, Kadir Dayan, Nezir Sevgin, Nihat Malgaz, Fikret
Doğan, Mehmet Nas, Mikail Mungan, Hüseyin Özer, Hüseyin Babar, Hüseyin Benek, Mobeşer Erdoğan,
Diyadin Yakut, Abbas Savar, Abdülrahman Taşçı, Mehmet Sıdık Kıvanç, Naci Talu, Ahmet Kaçar.
3 Ağustos 2016 tarihinde Van ilinde, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 8 siyasi mahpus, cezaevinde
yer kalmadığı gerekçesiyle Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların
isimleri şöyle: Halil Temel, Abidin İnci, Hamdullah Kaya, Ararat Ertuş, Erdal Genç, Müslüm Dora, M. Selim
Metin ve Cengiz Cavaş.
4 Ağustos 2016’da, Özyönetim açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Erciş Belediye Eşbaşkanı
Abdurrahman Çağan, ikinci kez sürgün edildi. Daha önce tutuklu bulunduğu Van F Tipi Cezaevi’nden
Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen Çağan, bu kez de Bolu F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
Sürgün gerekçesi öğrenilemeyen Çağan’ın ailesi ve avukatlarına da haber verilmedi.
4 Ağustos 2016’da, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, OHAL kararı ile birlikte cezaevlerinde
yaşanan hak ihlallerine dair Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Beştaş, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde
tutuklu bulunan Heja Algan'ın Nusaybin'deki yasağın ardından 75 sivil ile gözaltına alındığını ve
cezaevinde işkence sonrası sağ gözünü kaybettiğini belirtti. Beştaş, Algan'ın sol gözünün de kaybetme
riski taşıdığını ve Ankara Numune Hastane'sine sevki çıktığı halde sevk edilmediğini kaydetti. Malatya E
Tipi Cezaevi'nde avukat görüş odasına kamera ve ses kayıt cihazının yerleştirildiği bilgisini de aktaran
Bektaş, şöyle devam etti: "Yine, Bakırköy L Tipi Cezaevi'nde geçen hafta basına yansıyan ve bizim de
yakından takip ettiğimiz mesele gerçekten vahametin derecesini gözler önüne seriyor. Avukatların bile
darp edildiği ve gece yarısı bir tarlaya bırakıldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sincan F Tipi Cezaevi'nde ve
daha birçok cezaevinde çok ciddi sürgün ve sevklerde yine aynı muameleler, işkenceler ve baskılar bütün
hızıyla devam ediyor. Adana Karataş Kapalı Cezaevi'nde 33 siyasi kadın mahpus baskıyla Tarsus'a
nakledildi."
4 Ağustos 2016’da, Kırıklar cezaevinden 14 mahpus Ödemiş cezaevine sürgün edildi. (Mahpusların
sürgün süresince gördükleri işkence ve kötü muameleyi “cezaevlerinde işkence” başlığında bulabilirsiniz.)
5 Ağustos 2016’da, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde 93 mahpus hakkında Antep H Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün kararı verildiği öğrenildi. Karar sonrası aralarında ağır hastaların da bulunduğu 24
mahpus sürgün edildi.
5 Ağustos 2016’da, Erzurum H Tipi Cezaevi’nden 15 mahpus, “yer yok” gerekçesiyle sürgün edildi. Hangi
cezaevine sürgün edildiği öğrenilemeyen mahpusların isimleri şöyle: Ali Soylu, Cesim Güzel, Çetin
Şimşek, Ferhat Üstündağ, Fethan Çelik, Doğan Şenses, Doğan Öner, Adem Atabay, Ahmet Temel, Fesih
Sayak, Abdurrahman Sever, Fırat Karaca, Cengiz Ünal, Ali İhsan Gülen ve Burhan Kartal. Sürgün
edilenler arasında bulunan 56 yaşındaki Fesih Sayak isimli kalp hastası mahpusun geçtiğimiz günlerde
rahatsızlandığı ancak hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi.
6 Ağustos 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır ilinde bulunan Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevi'nde tutulan 93 siyasi mahpus sürgün edildi. Mahpuslardan 24'ü Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne
gönderildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden sürgün kararı verilen 93 mahpusun isimleri şöyle:
Abdullah Kurt, Adnan Yalçın, Ahmet Beyazadam, Ahmet Gökhan, Ali Taş, Azad Baltaş, Celal Fatih Baran,
Cengiz Duran, Demhat Demirhan, Erhan Turan, Fahri Aralan, Ferhat Özgün, Ferhat Alkay, Firat Çevik,
Halis Çiçek, Hamdullah Salman, Hamit Zengin, Hasan Başaran, İbrahim Halil Ercan, İhsan Dağ, İnayet
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Mete, İrfan Kaya, İrfan Bazangir, İsmail Tüzün, İsmail Ölmez, İsmet Ayaz, İzzet Turan, Mehmet Yalçın,
Mehmet Akkı, Mehmet Özen, Mehmet Başkurt, Mehmet Uyanık, Mehmet Şirin Karadaş, Mehmet Şirin
Gökdere, Mesut Deniz, Muhammet Bazankir, Murat Yıldırım, Murat Balyeci, Murat Özcan, Müslüm
Karadağ, Müslüm Saruhanoğlu, Naim Küçükkaya, Nejat Yılmaz, Nevzat Özkan, Orhan Mürbüz, Özcan
Abo, Ramazan Kılınç, Ramazan Aksu, Ramazan Sırımsı, Recep Olgaç, Rıdvan Çelik, Sedat Avşar, Semih
Çetinkaya, Serhat Tuğan, Serkan Dursun, Sıddık Güler, Suphi Orhan, Şaban Ocaklık, Şemsettin Kargılı,
Şerefettin Türk, Şeyhmus Ayaz, Tahir Demiralp, Ümit Eliçin, Vedat Bakır, Yılmaz Pehlivan, Zeki Karadaş,
Abdullahmetin Bayram, Abdurrahman Şaylemez, Ahmet Yaralı, Ahmet Barut, Bedirhan Kayık, Cihat
Öngören, Çekdar Yalçın, Davut Cankul, Ferhat Babur, Kemal Kar, Mehmet Öner, Mehmet Emin Arağ,
Mehmet Salih İlen, Mustafa Binen, Onur Kamiloğlu, Ömer Erin, Rojhat Erdoğan, Rojhat Ergel, Sabahattin
Bayram, Sedat Baygeldi, Selahattin Yaşar, Şahban Yener, Şeyhmus Hatipoğlu, Uğur Coşar, Velat Tüfek,
Yakup Barukanlı, Yusuf Karaaslan.
7 Ağustos2016’da, İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) hazırladığı ağır hasta mahpus listesinde olan Hayati
Kaytan, Bolu F Tipi Cenazevi'ne sürgün edildiği esnada, çıplak aramayı kabul etmediği için gardiyanlar
tarafından şiddete maruz kaldığı ve Kaytan'ın, başından yaralandı aktarıldı.
8 Ağustos 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunana 29 siyasi mahpus "yer yok" gerekçesiyle
15'i Samsun Bafra T Tipi kapalı cezaevine, 14'ü ise Gümüşhane cezaevine sürgün edildi. Samsun Bafra
Cezaevi'ne gönderilen 15 siyasi mahpusların isimleri :"Mizgin Sevinç, Remzi Gegez, Nevzat Tedik, Yakup
Kırmızı, Ziyadin Güler, Yavuz Çakmak, Coşkun Çetres, Sait Tayfur, Sefa Başak, Serkan Çakmak, Hanifi
Yalıçlı, ilyas Soyal, Ali Özturk, İsmail Karataş (Hasta Mahpus), Yaşar Karakuş. Gümüşhane'ye gönderilen
14 kişinin ismi ise şöyle: Suleyman Müncütekin, Musa Çakmak, Bakır Yılmaz (Hasta Mahpus), Mehmet
Dursun, Mithat Altun, Nimet Malkan, Seyithan Karataş, Polat Özkurt, Özkan Gerboğa, Ünal Günal, İlyas
Tanrıverdi, Kemal Yalçın, Vural Kaymaz, Şenel Karaca.Yine 3 gün önce de Erzurum H Tipi Kapalı
Cezaevi’n'den sürgün gönderilen 15 siyasi mahpusun ise Rize Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Cezaevinde OHAL uygulamaları çerçevesinde haftada bir yapılan telefon görüşmeleri 15 günde bir telefon
hakkına dönüştürüldü, cezaevinde tutuklu bulunan kişilerle yine OHAL uygulamaları çerçevesinde birinci
derce akraba ve avukat dışında kimse ile görüştürülmeyeceği belirtildi.
9 Ağustos 2016’da, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nden Silivri 9 No'lu Cezaevi'ne sürgün edilen 35
kadın mahpusun, sevk sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı anlatıldı. Mahpuslardan Filiz
Duru, erkek gardiyanların gece geç saatlerde kaldıkları hücrelerin mazgallarını açarak taciz ve tehdit
ettiğini aktardı.
10 Ağustos 2016’da, İzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden 40 mahpusun, 2 Ağustos Salı günü
Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün esnasında darp edilen mahpuslar,
çıplak arama ve sözlü tacize maruz kaldıkları öğrenildi. İzmir Kırıklar 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden sürgün
edilen mahpusların isimleri şöyle: Turgut Koyuncu, M. Sait Yıldırım, Tuncay Coyrat, Hüseyin Eksik,
Gökhan Ozan, Vahdettin Yalçıner, Erdin Baran, A. Rahman Silinsin, Erdoğan Uçar, Rıdvan Ozan, Yusuf
Orak, Ahmet Başboğa, Fehmi Işık, Mehmet Yayan, A. Vahap Aydemir, Murat Işık, Murat Türk, A. Vahap
Narin, Nevzat Kılıç, Hasan Dağhan, Şiyar Aydemir, Hikmet Adsız, Muzaffer Öner, A. Kahar Aksoy, Aslan
Kızıl, Ozan Kısa, Fırat Çelebi, Uğur Çiçek, Dilaver Keklik, Nedim Gül, İzettin Seyhan, Hedai Urtekin,
Seyithan Kutlu, Selahattin Mete, Ahmet Özgen, Mahmut Badur, Abdulaziz Yılmaz, Mehmet Kartal,
Abdurahim Yılmaz, Felahattin Demir.
11 Ağustos 2016’da, Darbe girişimi ardından Sincan Cezaevi kadın mahpuslar hariç siyasi mahpusların
tamamı sürgün edildi. TUHAD-FED'in verdiği bilgilere göre, Sincan 1 Nolu F tipinde tutulan PKK'li
mahpuslardan 126'sı Bolu, 43'ü Tekirdağ, 10'u Karabük, 8'i ise Alanya'daki cezaevlerine sürgün edildi.
Yine edilen bilgilere göre, Sincan Cezaevinde kalan 72 kadın siyasi mahpus ile 25 siyasi suçlardan tutuklu
ve hükümlü bulunan çocuk mahpusun da cezaevi yönetimi "sevk istemeleri" yönünde baskı yapıyor.
11 Ağustos 2016’da, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 9 siyasi mahpus, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı
Cezaevi'ne sürgün edildi. Mahpus aileleri, sürgünlerin, "keyfi" olduğunu belirterek, sürgün uygulamalarıyla
yıpratılmak istendiklerini dile getirdi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Ömer Acma, Rezan Çaruş,
Talat Tuncer, Nüsret Yıldırım, Sıdık Külter, Yalçın Yanar, Şehmus Timurtaş, Zübeyir İdem.
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11 Ağustos 2016’da, Darbe girişiminden üç gün sonra, Bolu F Tipi Cezaevi'nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi
Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen mahpuslar, gardiyanların "arama var" adı altında işkence edildi.
13 Ağustos 2016’da, Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle yaptığı
telefon görüşmesinde cezaevinin boşaltılacağı bilgisini verdi. 180'e yakın siyasi tutuklu ve hükümlünün
bulunduğu cezaevinde, cezası 2 yıl ve altında olanların Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderileceği,
diğer tutuklu ve hükümlülerin ise başka cezaevlerine dağıtılacağı öğrenildi. Ayrıca Sincan F Tipi
Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen ve aralarında Recep Bekik ile Hayati Kaytan'ın
bulunduğu grubun sevk sırasında Bolu Cezaevi'nde darp edildiği öğrenildi.
18 Ağustos 2016’da Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan 15 mahpusun “yer darlığı” gerekçesiyle farklı
tarihlerde farklı cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Leyla Karaaslan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan oğlu olan Yusuf Karaaslan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, oğlunun çırılçıplak soyularak işkenceden
geçirildiğini, susuz bırakıldığını, çırılçıplak soyunmadığı için hücrede tutulduğunu, her türlü kötü
muameleye uğradığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum bırakıldığını açık görüşlerde
yan yana oturmalarına izin verilmediği, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Emine Tugan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan oğlu Erhan Tugan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, sürgün sürecince 18 gün boyunca oğlu ile hiç
görüşemediğini, oğlunun bu süreç boyunca tek kişilik hücrede tutulduğunu, onun Gaziantep L Tipi
Cezaevine geldiği gün dövüldüğünü, elbiselerinin yırtıldığını, tek kişilik hücreye konulduğunu, vücudunun
morluklar içinde olduğunu, konuşacak hali kalmadığını, üstünde kendisine ait olmayan elbiselerin
olduğunu, saatinin kırık olduğunu, iç çamaşırının bulunmadığını, içme suyu bulmakta ciddi zorluklar
yaşadıklarını, çarşaf ve battaniyelerinin olmadığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum
bırakıldığını, içerde de kantinden iç çamaşırı temin edemedikleri, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Fırat Aralan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan babası Fahri Aralan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra darp edilmeye başlandığını, haksız yere
1 Hafta Hücre Cezasına tabi tutulduğunu, hakaret ve zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu, gardiyanlar
tarafından psikolojik baskıya tabi tutulduğunu, gardiyanların ziyaretçilere sebepsiz yere bağırıp
çağırdıklarını, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını, banyo yapamadıklarını, ayrıca babasının hasta olduğunu
ve Gaziantep L Tipi Cezaevinde ziyaretçilerin bekleyebileceği bir yerin hazırlanmadığı, şeklinde
beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Azize Ercan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Halil Ercan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, içeri girer girmez soyulduklarını, işkence
ettiklerini, günde sadece iki defa olmak üzere banyo ve içmek için su verildiğini elbiselerinin görevlilerce
yırtıldığını, 10 kişiye bir kavun verildiğini, yakınları tarafından getirilen televizyon ve elbiselerin
verilmediğini, buzdolabının olmadığını, radyo televizyonun bulunmadığını soyunmadıkları için hücrede
tutulduklarını, sağlıklı görüş olmadığını tutuklu yakınlarının taciz eder gibi arandığı, eskiden açık
görüşlerde görüşçü ile mahpusun yan yana oturmasına izin verilirken Gaziantep L Tipi Cezaevinde engel
olunduğunu, birbirlerine dokunmalarına izin verilmediği, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Zeliha Alkay özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Ferhat Alkay’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini beş gün boyunca tek kişilik hücrede
bekletildiğini, yemek ve suda sıkıntılar olduğunu, Mahpusun çokça gardiyan tarafından işkence gördüğünü
Mahpusun sağ ayak bileğinde olan platinli bölgeye coplarla on gün boyunca vurulduğunu, cezaevinde
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ziyaretçi bekleme odasının olmadığını, bir lavabo ihtiyacı için 5 km yürümek zorunda kaldıklarını, çevrede
ne bir su ne de bir yiyecek olmadığı, şeklinde beyanlarda bulundu.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nevruze Olgaç özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Recep Olgaç’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, babası mağdur mahpusun kötü koşullarda
kaldığını, bulunduğu yerde su olmadığını, görüşlerde sandalye olmadığını, Mahpus Recep OLGAÇ’IN çok
hasta olduğunu ona iyi bakılması gerektiğini hazır su içmesi gerektiğini ama hazır suyun olmadığı,
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nebahat Dağ özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan eşi İhsan Dağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra suların kesik olduğunu, yemek verilmediğini, hiçbir
eşyanın dışarıdan alınmadığını, ağır işkence görmüş olduğunu, görüşçülere arama adı altında taciz
yapıldığını, eşi olan Mahpus İhsan Dağ’ın çırılçıplak soyulduğu ve işkence gördüğünü, gardiyanlara tepki
gösterince gardiyanların ‘’ burası Gaziantep’’ diye bağırdıklarını ve iş yavaşlatma eylemi yapıp görüşçüleri
içeri geç aldıkları, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Ferhat Özgün özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Başar özgün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpus Başar’a çıplak aramadan geçirildiğini,
işkenceye maruz kaldığını, aç bırakıldığını hakarete uğradığını, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Rojda Kargılı özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Şemsettin Kargılı’nın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusun sağ kolda uyuşma, kısmi felç,
görme problemi, kalp hastalığı, böbrek kitlesi kanseri ve benzeri bir çok rahatsızlık geçirdiğini, 2 defa
ameliyat olduğunu, 2 defa anjiyo olduğunu, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Özgür Tüzün özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan ağabeyi İsmail Tüzün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, abisinin görüş anındaki yüzündeki darp
izlerinin dikkatini çektiğini, çıplak arama konusunda müdürle görüşmek istediğini, 6 gardiyan tarafından
darp edilerek çırılçıplak soyulduğunu, yüzü koyun yere yatırılarak sol kolunun hasar göreceği şekilde ters
kelepçelendiğini, ve havalandırma olmayan kör bir hücreye hapsedildiğini, günde sadece yarım saat içme
suyu olarak kullanılamayacak bir suyun akıtıldığı, temizlik, banyo için yeterli su verilmediğini, verilen
suyunsa, yağlı ve gazlı olduğu, içme suyu ihtiyacının kantinden karşılanmasına izin verilmediğini,
ağabeyinin hasta mahpus olduğunu çok sayıda hastalıkla boğuştuğunu gece uyurken nefes kesilmesi
yaşadığını tek kişilik hücrede yaşamını idame ettirmesinin mümkün olmadığını, tek kişilik hücreye sevkinin
hayatına kasıt anlamı taşıdığını, 01 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır da ameliyat olmuş olmasına rağmen,
apar topar Antep Cezaevine naklinin tedavisini engellediğini, cezaevinde yaşanan sorunlarla ilgili gereken
mücadelenin yapılmasını, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Hacire Karadağ özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Müslüm Karadağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusa temizlik için su verilmediğini, sürgün
edildiği yerden gelen hiçbir eşyasının kendisine verilmediğini, ciddi manada sözlü şiddete maruz kaldığını,
görüşe gelen ailelerin arama işlemlerinin resmen taciz boyutunda olduğunu gardiyanlar ve kayıt memurları
‘’ burası Gaziantep istediğimizi söyleriz’’ şeklinde konuştuklarını, açık görüşte ailelerin mahpusların yanına
oturmasına izin verilmediğini, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Beritan Özkan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Nevzat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su verildiğini, çıplak arama
reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver,
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buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler üzerinde büyük baskılar olduğunu arama
yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan özetle; Antep L Tipi
Cezaevinde bulunan yakını Murat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi
Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su verildiğini, çıplak arama
reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver,
buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler üzerinde büyük baskılar olduğunu arama
yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
20 Ağustos 2016 tarihinde, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 68 siyasi mahpus, OHAL gerekçe
gösterilerek farklı illerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi.
17 Eylül 2016’da İHD İzmir şubemize yapılan başvuruda, Ömer Öner ve oğlu Mehmet Şerif Öner'in
Kırıklar 2 nolu F tipi cezaevinde yattığını ve Şakran Kapalı Cezaevine sevk edildiğini, aileye bilgi
verilmediğini beyan etmiştir. Başvurucunun kızı, aldığı duyum üzerine cezaevini aradığında yarım saat
sonra aramasını söylerler, tekrar aradığında ise abisinin darp edildiğini ve çıplak aramaya tabi tutulduğunu
duyduğunu söylemesi üzerine telefondaki memur ağza alınmayacak küfürler eder. 10 Eylül 2016’da, günü
M.Şerif Öner ailesini aradığında Şükrü adlı başgardiyanın ''Ben devletim, devletin gücünü göstereceğim
sana, önümde diz çökeceksin.'' gibi şeyler söylediğini anlatır. Mehmet Şerif Öner bana bir şey olursa
sorumlusu başgardiyan Şükrüdür. Diye beyanda bulunmuştur. Kendisine kaba güç kullanıldığını ve
yerlerde sürüklendiğini söyler. Açık görüşte M.Şerif Öner zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu kalabalık
koğuşlara konulduğunu, darp edildiği için doktora çıkma talebini yerine getirmediklerini, ters kelepçe
takılarak sürüklendiğini ve bakış ve davranışlarla tacize uğradığını beyan etmiştir.
24 Eylül 2016 tarihinde, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 25 siyasi mahpus bölgede bulunan
farklı cezaevlerine sevk edildi. 25 mahpusun 6’sının hasta olduğu belirtildi. Sürgün edilen mahpusların
isimleri şöyle: Mehmet Ömer Polatlı, Resul Akkol, Ebubekir Yulu, Fikret Güzelaydın, Bişar Bilen, Cemal
Vatandaş (hasta mahpuslar). Diğer mahpuslar ise: Nimet Değiş, Abdullah Kızılkaya, Adem Yılmaz, Cevat
Ayhan, Emrah Özden, Gökmen Çiftçi, Harun Alkan, İsa Eşsiz, İzzettin Sevilgen, Kasım Polat, Levent
Özden, Emin Sosin, Serkan Erkuş, Sinan Salhan, Tarkan Altıntaş, Selahattin Kılınç, Erinç Görgü, Hamit
Duman, Emrah Zoroğlu.
3 Ekim 2016’da, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden 24 Eylül günü Rize Kalkandere Kapalı Cezaevi’ne
sürgün edilen Cemal Vatandaş ve isimleri öğrenilemeyen 3 siyasi mahpusun işkenceye maruz kaldıkları
ortaya çıktı. Aileleri aracılığıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’ne başvuran mahpuslar,
çıplak aramaya karşı çıktıkları gerekçesiyle işkenceye maruz kaldıklarını aktardı.
10 Ekim 2016’da, Tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden Gaziantep L Tipi Cezaevi'ne
sürgün edilirken ring aracında yol boyunca işkenceye maruz kaldığı belirtilen İzzet Turan'ın ailesi, İnsan
Hakları Derneği'ne (İHD) başvuruda bulundu.
24 Ekim 2016’da Şırnak T Tipi Cezaevi’nde bulunan 9 siyasi (Abdurrahman Tanrıverdi, İzzet Zeyrek,
İsmail Gungen, Hahit Akil, Serhat Arsu Çetin Kabul, Yusuf Şahin, Sabahattin Zeyrek, Şevket Kabu)l
mahpus farklı illerde Giresun E Tipi ve Rize Kalkandere L Tipi Cezaevlerine sürgün edildi.
25 Ekim 2016’da, Aydın Nazilli Cezaevi'nden sürgün edildiği Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 ayda 5
kez darp edilen Osman Kılavuz isimli PKK'li mahpusun 6 gün önce süresiz dönüşümsüz açlık grevine
başladığı öğrenildi.
8 Kasım 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, tutuklandıktan
sonra konulduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, İstanbul Silivri Cezaevi’ne sürgün edildiği
öğrenildi.
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8 Kasım 2016’da, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan mahpuslardan 30'unun
önceki gün zorla İzmir Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Cezaevi'ne 10'unun ise farklı cezaevlerine sürgün
edildiği öğrenildi.
10 Kasım 2016’da Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve KHK ile kapatılan DİHA muhabiri İdris
Sayılgan, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.
12 Kasım 2016’da, Muş merkezde 17 Ekim’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan ve ardından 25
Ekim tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen KHK ile
kapatılan DİHA muhabiri İdris Sayılgan ailesine haber verilmeden Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'ne
sürgün edildiği öğrenildi.
19 Kasım 2016’da, Diyarbakır’da tutuklanan ve hakkında 5 yıl 3 ay hapis cezası verilen Abdullah Kaya’nın
(21) geçtiğimiz günlerde İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi’nden sürgün gittiği Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’ne
götürülürken işkence gördüğü öğrenildi. Hem sürgün esnasında hem de cezaevine girişte gardiyanlar
tarafından darp edilen Kaya, durumu ailesine anlattı. Kaya, sadece kendisinin değil, daha birçok
mahpusun da aynı işkence ve insanlık dışı muamelelere tabi tutulduğunu aktardı. Görüşe giden baba
Kemal Kaya, çocuğunun sürekli darp edildiğini öğrendiğini, çocuğunun vücudunda darp ve işkence izleri
gördüğünü aktardı. O günden sonra telefon ve açık görüş hakkının engellendiğini söyleyen Kaya,
“Cezaevi keyfi bir şekilde mahpuslara yaklaşıyor. Yaşananlar karşısında çaresiziz. Mahkemeye
başvuramıyoruz. Oğlumun can güvenliğinden kaygılıyım” dedi.
23 Kasım 2016’da, Dersim Belediyesi Eşbaşkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul ile belediye eski
başkanı Edibe Şahin, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Aynı operasyonda tutuklanan HDP
Dersim İl Eş Başkanı Aslan Çağ, DBP İl Eş Başkanı Murat Polat ve diğer mahpuslar ise Elazığ cezaevinde
tutuluyor.
30 Kasım 2016’da edinilen bilgilere göre; Erzurum H Tipi Cezaevi’ndeki bulunan 23 siyasi mahpus, farklı
cezaevlerine sürgün edildi. Aileleri haftalık telefonda görüşen mahpusların aktardığı sürgüne ilişkin
gerekçenin ne olduğu öğrenilemedi.
4 Aralık 2016’da, Giresun E Tipi Cezaevi’nde bulunan çok sayıda tutuklu ailelerine haber verilmeden
sürgün edildi. Sürgün edilen tutuklu Cihan Alkan’ın annesi Necla Alkan, sürgün bilgisini telefonla arayan
oğlundan öğrendiğini dile getirerek, “Oğlum bizi telefon ile bu hafta aramadı. Biz de merak edip cezaevini
aradık, cezaevi yönetimi benim oğlumun da içinde bulunduğu çoğu mahpusun sürgün edildiğini söyledi”
dedi. Anne Alkan, cezaevi yönetiminin sürgünlerin sayısı ve sürgünün nereye yapıldığı konusunda ise bilgi
vermediğini aktardı. 9 Kasım gecesi Giresun Cezaevi’nde bulunan tutuklular gardiyanlar tarafından darp
edilmiş ve 20 tutuklu yaralanmıştı.
9 Aralık 2016’da Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 24 siyasi tutuklu Tekirdağ T Tipi kapalı
Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi. Tutuklu ailelerinden alınan bilgilere göre, 14 Kasım günü sevk edilen
siyasi tutukluların, mektupları ve elbiselerine el konulurken, kitap alımları kısıtlanıyor ve irtibat hakları
engelleniyor. Çoğunluğu müebbet hapis cezası alan siyasi tutukluların tek kişilik hücrelerde tutulduğu
öğrenildi. Sevk edilen 24 kişinin ismi şöyle: Hakan Zeydan, A. Hamit Tekdemir, Yasin Arman, Savaş
Karaman, Mehmet Akar, Ekrem Coşkun, Ramazan Özlü, Engin Polat, Veysi Biçer, A. Hadi Nergiz, Yılmaz
İlbasan, Mehmet Basçı, Mehmet Saruhan, M. Şirin Ebay, Bedrettin Metin, İdris Yakut, Ali Benek, Abdullah
Babat, Vedat Tanrıverdi, M. Sıddık Gül, A. Mecit Er, A. Kadir Behçet, Deniz Kurtay ve A. İlhan Bayar.”
9 Aralık 2016’da Mardin’in Derik ilçesinde Tepebağ (Tilbisim) köyünde 26 Eylül tarihinde evine yapılan
baskınla gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Feride Kömürcü ve 9 aylık olan bebeği Diyar tutuklu
bulundukları Mardin E Tipi Cezaevinden Ankara Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği
öğrenildi.
19 Aralık 2016’da, Tutuklu Diyarabakır Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Ali Aydın ile Yenişehir
Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Van’daki
cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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29 Aralık 2016’da, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 7 tutuklu, dün sabah saatlerinde başka
cezaevlerine sevk edildi. Tutuklulardan Adem Destan, Adem Öztürk, Refih Koçer, Mehmet Aşkara,
Süleyman Alğan ve Vahdettin Erdemci Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Baki Durmuş ise
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
Cezaevlerinde Eylemler
12 Ocak 2016’da Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Çoku adlı mahpusun bedeni ateşe verdiği
öğrenildi. Gardiyanların müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Mehmet Çoku’nun tek kişilik
hücreye konduğu ve sağlık durumu hakkında bilgi verilmediği ileri sürüldü.
10 Mart 2016’da, Eskişehir Seyitgazi H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan ve açlık grevi eylemi yapan
PKK'li mahpuslar aileleri aracılığı ile gönderdikleri mesajda, eylemde olan Mehmet Emin Sırça, Samet
Aydemir ve Adem Çakto isimli mahpusların cezaevi idaresince koğuşlarından çıkartılarak, cezaevinin en
izole hücrelerinde tecride alındıklarını bildirdi. Ayrıca mahpuslar, yaklaşık bir aydır cezaevi idaresi
tarafından Kürtçe mektuplara ve yayın yasağı bulunmayan kitaplara el konulup, kendilerine ulaştırılmasına
izin verilmediğini ifade etti.
15 Mart 2016’da, Adıyaman E Tipi Cezaevi'nde kalan mahpuslar aileleri aracılığı, Merdan Şahin, Hasan
Alper ve Selçuk Seril'in başlattığı açlık grevini 2'nci grupta yer alan Yalçın Çalışkan, Mahmut Yardım ve
Murat Sevinç'ın devraldığını duyurdu. Mahpuslar, direnişi kabullenmeyen cezaevi idaresinin keyfi cezalar
uyguladığını paylaştı. Bu kapsamda ilk grupta yer alan Şahin, Alper ve Seril'e 2 ay "etkinliklerden men"
cezasının verildiği belirtildi.
21 Mart 2016’da Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerdeki
operasyonları protesto etmek için 3 Mart 2016’da süresiz açlık grevi eylemine başlayan Mehmet
Karahan’ın hücresinde kendini yaktığı belirtildi. Mehmet Karahan’ın durumuna ilişkin detaylı bir bilgiye
ulaşılamazken, hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
26 Mart 2016’da, “DHKP-C” davasından yargılanan 2 çocuk annesi Fadik Adıyaman (50) adlı kadın
mahpus, 55 gündür açlık grevinde olduğu öğrenildi. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden Tekirdağ T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği günden bu yana tek kişilik hücrede tutulan Adıyaman’ın durumunun
kötüye gittiği belirtildi.
6 Nisan 2016’da, İHD genel merkezine Bandırma cezaevinden ulaşan mektupta Ömer Akgün; sürgün
olarak gönderildikleri Bandırma cezaevinde yaşadıklarını iddia ettikleri hak ihlallerine dikkat çekmek
amacıyla 24 Mart 2016 tarihinden itibaren ölüm orucu başlatmış oldukları aktarıldı.
12 Nisan 2016’da, DHKP-C, "üyeliğinden" kesinleşmiş cezası bulunan ve 4 Şubat'ta tutuklanarak
cezaevine gönderilen Fadik Adıyaman, tutuklandığı günden beri cezaevi koşullarının düzeltilmesi ve
Bakırköy cezaevine gönderilmesi amacıyla 71 gündür açlık grevinde
6 Nisan 2016’da, cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan oğlu Ali Aydın'ın görüşüne gittiğini
ifade eden annesi Emine Aydın, oğlunun cezaevinde karşılaştığı hak ihlalleriyle ilgili bilgi verdiğini belirtti.
Anne Aydın, "Oğlum bana, 'Şuan açlık grevindeyiz. Açlık grevinde olduğumuz için de 10 gündür tek kişilik
hücrede tutuluyoruz. Asker ve gardiyanlar sürekli olarak bize saldırıyor. Semaver, çaydanlık ve hatta
çiçeklerimize bile el koydular. Mektuplarımıza el koydular. Gelen mektuplarımızı da bize vermiyorlar. Bu
konuda kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz' dediğini anlattı.
24 Haziran 2016’da, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran T Tipi Cezaevi'nde baskılara karşı 27 gündür
süresiz dönüşümsüz açlık grevinden bulunan siyasi mahpuslar gardiyanlar tarafından darp edildi.
Cezaevine giden avukatlardan alınan bilgilere göre, açlık grevindeki 24 mahpustan 10'u, havalandırmada
sayım vermeye karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından feci şekilde darp edildi. Gardiyanların şiddetine
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maruz kalan mahpuslar çeşitli yerlerinden yararlanırken, 4 mahpus ise süngerli odaya konuldu. Mahpuslar
iki gündür süngerli odada tutuluyor.
1 Ağustos 2016’da, İstanbul-Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan DHKP-C davasından tutuklu
mahpuslar, kaldıkları C-9 ve C-10 koğuşlarını ateşe verdi. OHAL'ın ilanı sonrası cezaevlerinde artan hak
ihlallerini ve mahpuslara getirilen avukat, görüş ve telefon engellemelerini protesto etmek amacıyla DHKPC'li mahpusların bir süredir başlattıkları öğrenilen ve çıktıkları görüş kabinlerini terk etmeme biçimde
yapılan eylemi engellemeye çalışan cezaevi idaresinin bugün görüşe giden ailelere artık ikişer gruplar
halinde çocukları ile görüşebileceklerini söylediği belirtildi. Cezaevi idaresinin bu tutumu üzerine ailelerin
cezaevi önünde bekleyişleri sırada cezaevinden dumanlar yükselmeye başladı. İçeriden bilgi alındığında
ise, mahpusların bu uygulamayı protesto etmek üzere koğuşlarını ateşe verdikleri öğrenildi.Cezaevindeki
DHKP-C'li mahpuslardan biri olan Aysun Akdağ'ın görüşüne giden İnanç Özkeskin, iki haftadır görüşlerin
yapılmadığını ve engellenmeye çalışıldığını söyledi. Mahpusların yaşanan hak ihlallerini protesto etmek
için görüş günleri protesto için kabinlerini terk etmediğini dile getiren Özkeskin, "Bu nedenle cezaevi
görüşleri böldü. Bu durumu protesto etmek için arkadaşlarımız koğuşları ateşe vermişler" dedi.
Mahpusların haklarının gasp edildiğini belirten Özkeskin, yakılan koğuşlardaki mahpusların sağlık
durumuna ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine verilmediğini, ancak çok sayıda ambulansın cezaevine
girdiğini gördüklerini söyledi.
1 Ağustos 2016’da, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 3 DHKP-C’li mahpus, hak ihlallerini
protesto etmek için kaldıkları odayı ateşe verdi. Sabah saatlerinde odalarını ateşe veren mahpusların
sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
8 Ağustos2016’da, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan 9 DHKPC'li mahpus, artan hak ihlallerini
protesto etmek için kaldıkları hücre ve koğuşu dün ateşe verdi. Çıkan yangını cezaevine gelen itfaiye
ekipleri söndürdü. Yangın sonrası yanan hücreye tekrar konulan Didem Akman adlı mahpus, dumandan
rahatsızlanarak revire kaldırıldı. Serum takılan Akman, daha sonra tekrar yanan hücreye konuldu.
Gardiyanların Türkan Özen adlı tutsağı da hücreden çıkardığı esnada işkence yaptığı belirtildi. Gördüğü
şiddete rağmen Özen, hak ihlallerine karşı havalandırmada oturma eylemi gerçekleştirdi. Mahpuslar,
eylem nedenlerini "cezaevinde yaşanan hak gaspları, kitap sınırlaması, görüşçülere GBT dayatması,
sürgünler, sohbet haklarının kısıtlanmasını gösteriyor.
30 Eylül 2016’da, Menemen R Tipi Cezaevinde tutulan DBP'li Colemêrg İl Genel Meclisi üyesi Sibel
Çapraz, hasta mahpuslara yönelik uygulamayı protesto etmek amacıyla 20 Eylül'den bu yana açlık grevi
eyleminde. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 27 Kasım 2015 tarihinde zırhlı araçtan açılan ateşle ağır
yaralanan hasta mahpus Çapraz, 15 ameliyat geçirdi. 3 Mart'ta tutuklanan Çapraz hakkında cezaevi
idaresi tarafından disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. Çapraz il görüşen avukat Eren Keskin, Çapraz'ın
açlık grevinde olduğu için disiplin soruşturması açıldığını belirterek, "Hem kötü koşullarda kalıyor hem de
hakkını aradığı için açlık grevinde olduğu için disiplin soruşturması açılıyor" dedi.
30 Eylül 2016’da, Şırnak T Tipi Cezaevinde çıkan isyanın iki çocuğun tek başlarına konuldukları koğuşta
başlatıldığını ve ayrıntıların yetkililer tarafından gizlendiğini ifade eden Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, CPT
başta olmak üzere insan hakları kurumlarını cezaevinde inceleme yapmaya çağırdı. Şırnak T Tipi
Cezaevi'nde önceki gece yaşanan isyan ve ardından çıkan yangında Cegerxwin Akdeniz'in (17) yaşamını
yitirdiği bir çocuğun da ağır yaralandığı olayla ilgili şu ana kadar Cezaevi yetkilileri tarafından bir açıklama
yapılmadı.
9 Ekim 2016’da, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 2 mahpusun, aylardır görüşemedikleri ailelerinin
bulunduğu Şırnak’a sevk edilmek için 47 gündür sürdürdükleri açlık grevi eylemini ölüm orucuna
çevirdikleri öğrenildi.
12 Ekim 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi'nde bulunan ve cezaevi koşullarını ve yaşadığı işkence ve kötü
muameleyi protesto etmek amacıyla açlık grevine giren Hakan İnci adlı çocuğu ziyaret eden Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Günay Dağ, cezaevi müdürü ile görüşmek istedi. Ancak
gardiyanların, Dağ'ın müdür ile görüşmesine engel olduğu ve darp ederek, yerlerde sürüklediği belirtildi.
Dağ, aldığı darbe ile parmaklarının kırıldığını belirtti.
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17 Ekim 2016’da, Hakkâri’de 9 Mayıs'ta "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandıktan sonra Van M Tipi
Cezaevine gönderilen Necmettin Ölmez (50), 1 ay sonra F Tipi Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.
Kalp rahatsızlığı olan Ölmez'in 4 aydır tek kişilik hücrede tutulmasının gerekçesi olarak ise Adalet
Bakanlığının gönderdiği özel yazı gösterildi. Ölmez, hasta mahpuslara yönelik hukuksuzluğa tepki
göstermek amacıyla önceki gün süresiz açlık grevi eylemi başlattı.
17 Ekim 2016’da, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 3 aydır keyfi bir şekilde tek kişilik hücrede tutulan ve
arkadaşlarıyla görüştürülmeyen Şervan Yılmaz isimli mahpus, girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine
açlık grevine başladı. Yılmaz’ın can güvenliğinde endişe eden annesi Ayfer Yılmaz ise hukuki yardım
talebiyle İHD Amed (Diyarbakır) Şubesi’ne başvurdu.
25 Ekim 2016’da, Aydın Nazilli Cezaevi'nden sürgün edildiği Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 ayda 5
kez darp edilen Osman Kılavuz isimli PKK'li mahpusun 6 gün önce süresiz dönüşümsüz açlık grevine
başladığı öğrenildi.
25 Ekim 2016’da, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kobanêli Mustafa
Muhammed Ali adlı mahpus, cezaevi idaresince tek kişilik koğuşa konulması nedeniyle açlık grevine
başladığı öğrenildi. Ali'nin tek kişilik koğuşa alınması nedeniyle 11 gündür açlık grevinde olduğu ve
talebinin karşılana kadar da açlık grevini sürdüreceği öğrenildi. Ali'nin kamuoyuna duyarlılık çağrısında
bulunarak, bu duruma sessiz kalınmamasını istediği de aktarıldı.
29 Ekim 2016’da, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde, 2 yıldır tek kişilik hücrede tutulan, havalandırmaya
ve ortak alana çıkarılmayan Hanifi Kuzu isimli mahpus, keyfi uygulama ve baskılara karşı cezaevinde
başlattığı açlık grevi eylemi 53'üncü gününde. Açlık grevinde olan oğlu Kuzu'nun can güvenliğinden
endişelenen babası Kadri Kuzu (75) hukuki yardım talebiyle İHD Diyarbakır (Diyarbakır) Şubesine
başvurdu. Konuyla ilgili konuşan baba Kuzu, oğlunun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını,
10 yıldır cezaevinde olduğunu hatırlattı. Cezaevi idaresinin oğlunu keyfi ve hukuksuz bir şekilde tek kişilik
hücreye koyduğunu ifade eden baba Kuzu, geçtiğimiz perşembe günü cezaevine giderek oğluyla
görüştüğünü söyledi. Baba Kuzu, "Açlık grevinde olduğu için cezaevi idaresi baskı yapıyor. Açlık grevinde
olduğu için cezaevi idaresinin baskı ve hareketlere maruz kalıyor. Oğlum 'açlık grevine girdiğim günden
beri, bana işkence ve hakaretlerde bulunuyorlar' dedi. Oğlum, maruz kaldığı baskı ve işkencenin basına
yansıtılmasını isteyerek, duyarlılık çağrısında bulundu. Ben de oğlumun son derece insani olan taleplerine
katılıyorum. Anne ve babası olarak çok yaşlı olduğumuz için Rize'ye gidip oğlumu görmekte zorlanıyoruz.
Oğlumun bize en yakın cezaevine nakledilmesini istiyorum" diye kaydetti. Baba Kuzu, kamuoyuna
duyarlılık çağrısında bulundu.
7 Kasım 2016’da, Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi mahpus Zehra Epli'in ailesini arayan
cezaevi idaresi, "Kızınız intihar etti" dediği öğrenildi. Ailenin paylaştığı bilgiye göre ise, kızlarının Kürtler
üzerindeki baskı politikalarını protesto amacıyla bedenini ateşe verdiği yönünde. Aile bireyleri, kızlarının
fedai eylemi yaptığını aktardı. Zehra Epli'nin cenazesi 8 Kasım’da ailesi tarafından alınarak, defnedilmek
üzere ailesinin yaşadığı Mersin’e götürüldü.
30 Kasım 2016’da, OHAL nedeniyle tüm yasak hakların askıya alındığı ve hak ihlallerinin yaşandığı Silivri
6 No'lu Hapishanesi'nde tutulan ve "MLKP üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 3 mahpus, 28 Kasım'da
açlık grevine başladığı öğrenildi. Açlık grevine başlayan mahpusların isimleri şöyle: Ali Haydar Keleş,
Mehmet Salih Çekin ve Uğur Tuncer.
Alınan bilgiye göre mahpusların talepleri şöyle:
Mahpuslar, günlük gazete dışında haftalık ya da aylık yayınları alamıyor. Bu nedenle tüm yayınların
verilmesi.
Sohbet hakkının, eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, sohbete çıkılacak kişilerin genelgeye göre kendileri
tarafından belirlenmesi.
Uzun süre bekletilen mektupların zamanında teslim edilmesi.
Üst koğuşlarda kalan mahpusların, havalandırmaya açılan alt koğuşlara yerleştirilmesi.
KHK ile iki ayda bire çıkartılan aile açık görüşünün yeniden ayda bire düşürülmesi.
KHK ile yasaklanan arkadaş görüş hakkının yeniden tanınması.
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Telefon hakkının yeniden haftada bir gün olarak uygulanması."
3 mahpus ayrıca aynı dosya kapsamında birlikte yargılandıkları Onur Katar'ın da yanlarında kalmasını
talep etti.
26 Aralık 2016’da, Maltepe Çocuk Cezaevi’nde tutuklu bulunan H. İ. ve M.A. adlı çocukların cezaevi
idaresinin hak ihlalleri ve keyfi uygulamalarına karşı başlattığı açlık grevi 18'inci gününde. Cezaevinden
hastaneye sevk işlemleri sırasında müvekkillerinin ring aracında kelepçeli işkenceye maruz kaldığını
belirten Avukat Günay Dağ, tecrit altında tutulan müvekkillerine dönük sistematik işkencenin söz konusu
olduğunu kaydetti.

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler

Yaralanan ve Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler
25 Mart 2016’da, Mardin'in Derik İlçesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca
(AFAD) Derik'te kurulan çadır kentte nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında ismi
öğrenilemeyen 2 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, çok sayıda çadır kullanılamaz hale geldi.
29 Mart 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde bulunan Suriyeli göçmenlerin kaldığı çadır kentte bu sabaha
karşı çıkan yangında 3 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Derik'e 4 kilometre uzaklıkta bulunan
Dumluca Köyü yolu üzerinde bulunan çadır kentte saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan
yangın kısa sürede çok sayıda çadırı sardı. Büyüyen alevlerin arasında kalan yaşları 3 ile 8 arasında
değişen 3 çocuk, yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
26 Haziran 2016’da, Ankara Konur Sokak'ta bulunan MADO Pastanesi'nde çalışan bir kişi, mendil satan
Suriyeli bir çocuğu darp ederek burnunu kanattı.
GÖÇ EDENLERİN DURUMU
16 Temmuz 2016’da, Darbe girişimine tepki göstermek amacıyla birçok yerde ırkçı gruplar sokaklara
çıkarken, bir grup Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi’nde yaşayan Suriyelilerin evlerini
taşlayarak, iş yerlerini ateşe verdi.
21 Temmuz 2016’da, Adana Seyhan'da bir iş hanında çıkan yangında 30 Suriyeli mülteci çocuk kurtarıldı.
Uzun uğraşların ardından yangın söndürülürken, çevrede büyük panik yarattı. iş hanının çaycısı olduğu
öğrenilen Sercan Aşkın, yangının çıktığı Ülfet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 30'a yakın Suriyeli
çocuğun bulunduğunu ve yangının çıkması ile birlikte çocukların yurttaşlar tarafından tahliye edildiğini
söyledi. Suriyeli çocukların ÜLFET-DER isimli dernekte yaz kursları kapsamında eğitim alan çocuklar
olduğu aktardı.
22 Temmuz 2016’da, Urfa Ceylanpınar ilçesindeki Telhamut Çadır Kenti'nde çıkan yangında yaralanan
Rahma Taha isimli sığınmacı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4 Ağustos 2016’da, Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı AFAD Tekel
Kampı'nda bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği iddia edildi. Kampta geçmişte görev yapan ismi saklı bir
doktorun anlatımlarına göre, bulaşıcı hastalıklara yakalanan Suriyeli mülteciler tedavi edilmeden
kamplardan atıldı.
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12 Ağustos 2016’da, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Suriyeli sığınmacıların barındığı AFAD'a
bağlı Telhamut Çadır Kenti'nde taciz skandalı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kampta özel güvenlik
elemanı olarak çalışan AKP İlçe Başkanı Ahmet Gültekin'in yakın akrabası Sinan Gültekin, kamptaki duşa
kabinlerde banyo yapan Hamide K. adlı mülteci bir kadını kabine girerek cinsel saldırıda bulundu. Cinsel
saldırıya maruz kalan kadının çığlıkları üzerine yardıma koşan diğer kamp sakinleri, yakaladıkları
Gültekin'i linç etmek istedi. Gültekin'i öfkeli sığınmacıların elinden jandarma kurtardı. Gültekin'i
sığınmacıların elinden alan jandarmalar, tedavi için Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdükten sonra
karakola götürdükleri Gültekin'in ifadesini alıp daha sonra serbest bıraktı.
23 Temmuz 2016’da derneğe başvuruda bulunan Halil Omar, “5 Şubat’ta eşim, annem, kız kardeşim
Suriye Halep’e cenaze nedeniyle gittiler. Cenaze işleminden sonra ülkeye geri dönmek istediler. Ancak
sınırdan izin verilmedi. Türk tarafına geçiş imkanı olmadığından 4,5 aydır ülkeye gelemiyorlar. 3 yıldır
burada oturan bir aile olarak yabancı kimlik kartına sahibiz. Bir işyerinde çalışan Türkiye tarafından kabul
edilmiş bir aile olarak neden bu sorunla karşı karşıyayız. Hukuki yardım talep ediyorum.” dedi. (İHD
İstanbul)
IŞİD’in Şengal’e saldırması nedeniyle Türkiye’ye sığınan Kaçan ailesi, 5 yaşındaki çocuklarını maddi
durumlarının kötü olmasından dolayı tedavi ettiremiyordu. Sazan Kaçan’ın ameliyatı için gerekli olan
ücreti, ismini vermek istemeyen 2 kişi karşıladı. 2 gün önce ameliyatı gerçekleşen Kaçan, yoğun bakımda
gözlerini tekrar hayata açtı. 27 Eylül 2016
Diyarbakır Fidanlık Kampı’nda yaşayan Ezidiler, mülteci statüsünde olmadığı için Türkiye’deki
hastanelerde 2’nci ve 3’ncü sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Şu an Diyarbakır Fidanlık Kampı’nda
yaşayan yaklaşık 60 mültecinin kronik hastalığı bulunuyor. 27 Eylül 2016
13 Ağustos 2016’da, Urfa’da bir çadır kentte güvenlik görevlisi S.G. banyo yapan Suriyeli H.K.’ye tecavüz
etmeye çalıştı. Kadının bağırması kaçan S.G.’yi olay yerine gelen erkekler darp etti. S.G. hakkında
soruşturma başlatılırken çadır kentteki görevine devam ettiği ifade edildi.
20 Ağustos 2016’da, Antep’te çoban S.D. (18) aynı tarlada çalışan Suriyeli bir ailenin 9 aylık bebeğine
tarlada tecavüz etti. Ailenin olayı fark etmesi üzerine hastaneye götürdüğü bebeğin cinsel istismara
uğradığı tespit edildi. S.D. yakalanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Yaşanan cinsel istismarla
ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.)
23 Ağustos 2016’da, Mersin’de kafe sahibi A.K. (55) yanında çalışan Suriyeli kadının kızı L.H.’ye (13)
götürdüğü evinde cinsel istismarda bulundu. L.H.’nin ailesi erkekten şikayetçi olurken, A.K.’nin yakınlarının
kendilerini şikayetlerini geri çekmesi için tehdit ettiğini öne sürüldü. A.K. tutuklandı.
27 Eylül 2016’da, Şanlıurfa'da Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Alav kimliği belirsiz kişiler
tarafından saldırıya uğradı. Bıçakla yaralanan Alav, hastaneye kaldırıldı. Polise verdiği ilk ifadesinde
kendisini takip eden tanımadığı 2 kişi tarafından bıçaklandığını söyledi.
8 Ekim 2016’da, Evrensel Gazetesi, bir okurları tarafından kendilerine ulaştırılan, Milli Eğitim Bakanlığı
destekli Geçici Eğitim Merkezi (GEM) olarak kullanılan Ömer Dinçer İmam Hatip Ortaokulu binasında
Suriyeli olduğu iddia edilen öğrencilere işkence görüntülerini yayınladı. Görüntüde, okul bahçesinde
yüzleri duvara dönük, ellerini duvara dayamış bir şekilde tek ayak üzerinde bekletilen 10 öğrenci, eli
sopalı, beyaz gömlekli bir şahıs tarafından dövülüyor.
11 Ekim 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Dîlok (Antep) Şubesi, kentte son dönemlerde Suriyeli
mültecilere yönelik artan ırkçı yaklaşımlara ilişkin dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya
İHD üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Toplantıda konuşan İHD Dîlok Şube Başkan Ahmet
Hartavi, Suriye savaşından dolayı binlerce insanın Dîlok'a göç etmek zorunda kaldığını aktardı. Kenttin
cadde ve sokaklarına "Arap defol", "Türk ırkı sağ olsun", " Suriyeliler Suriye'ye" ve " Türkçü Türkiye" gibi
yazıların yazıldığını ifade eden Hartavi, bu tutumun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi. Bu şekilde
Suriyelilere karşı şoven yaklaşımların geliştirilmek istendiğine dikkat çeken Hartavi, "Yazılarda olduğu gibi
çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Arap halkına son derece ırkçı bir söylem var. Nefret söylemi hem
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi hem de Anayasa'nın 10. Maddesine belirtilmiştir. Bu tür mevzuatlarda
ayrımcılık da anayasal düzeyde yasaklanmıştır" dedi. Bu tür yaklaşımların nefret suçuna girdiğini belirten
Hartavi, halklar arasına nifak sokulmaya çalışıldığına işaret etti. Toplantıdan sonra Hartavi ve beraberinde
ki heyet Antep Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.
28 Ekim 2016’da, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde insan tacirleri tarafından Avrupa’ya gönderilmek vaadiyle
ellerindeki tüm paraları alınan ve aralarında kadın ile çocuklarında bulunduğu 100’ü aşkın mülteci yolu
trafiğe kapatarak, eylem yaptı. Çoğunluğu Paksitanlı olan mülteciler akşam saatlerine doğru Sanayi Sitesi
mevkinde Bazîd-Agirî Karayolu’nu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polis ise mültecilere saldırdı. Darp
edilen mülteciler gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADİL YARGILANMA HAKKI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Yasaklanan Etkinlikler
23 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen ve meydana gelen hak ihlallerini
protesto etmek ve ilçe halkıyla dayanışmak amacıyla, Merkez Yenişenid ilçesinde bulunan Sümer Park
yaşam alanında çadır eylemi başlatıldı. Açılan çadıra gelen polisler, Valilik kararıyla etkinliğin
yasaklandığını bildirdi.
3 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 64. gününde
protesto gösterisi düzenlemek amacıyla yürümek isteyen yurttaşlara, polis tarafından izin verilmedi.
4 Mart 2016 tarihinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla 5 Mart 2016’da, 16 Mayıs Şehir Stadyumu yanında yapılacağı bildirilen açık hava toplantısının
yasaklandığı duyuruldu.
5 Mart 2016 tarihinde, Urfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 05-06-07-08 Mart 2016 tarihlerinde İl
Merkezi ve ilçelerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant
açma ve benzeri türdeki tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
15 Mart 2016 tarihinde, Hakkâri Valiliği tarafından yapılan bir açıklamada, il merkezi ve tüm ilçelerdeki
Newroz kutlamaları ile olası etkinliklerin tamamının ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.
15 Mart 2016’da Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa valilikleri etkinliklerin sadece 21 Mart 2016’da
yapılabileceğini açıklarken Bingöl, Mersin ve Adana valilikleri de yapılan başvuruları reddederek
kutlamaları yasakladı.
15 Mart 2016’dan Mardin Valiliği itibaren geçerli olmak üzere tüm il ve ilçe merkezlerinde 1 ay süreyle tüm
etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
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16 Mart 2016 tarihinde, Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 18 Mart 2016’da, HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla kutlanması planlanan Newroz etkinliği, İçişleri Bakanlığı
talimatına dayanılarak yasaklandı. Valilik, kutlamaların yalnızca 21 Mart'ta yapılabileceğini bildirdi.
16 Mart 2016 tarihinde, Kars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 17 Mart 2016’da, DBP Eş Genel
Başkanı Kamuran Yüksek ile HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in katılımıyla kutlanması planlanan Newroz
etkinliği yasaklandı. Valilik yasaklama nedenini, kutlamanın sadece 21 Mart tarihinde yapılabileceği
gerekçesine dayandırdı.
16 Mart 2016 tarihinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Mart
2016’da, ilçede bulunan Belediye Binası Eski Otogar Yeri'nde kutlanması planlanan Newroz etkinliğinin
"Güvenliğinizi alamayız" gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.
16 Mart 2016 tarihinde, Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, açık hava toplantıları ve gösteri
yürüyüşleri ile Newroz kutlamalarının, 16.03.2016 tarihinden itibaren süresiz olarak ve ikinci bir emre
kadar yasaklandığı duyuruldu.
16 Mart 2016 tarihinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart 2016’da, HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımıyla kutlanması planlanan Newroz etkinliğinin yasaklandığı
duyuruldu. Açıklamada, kutlama tarihinin 21 Mart olarak belirlenip müracaat edilmesi durumunda, ayrıca
bir değerlendirme yapılabileceği belirtildi.
16 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Kaymakamlığı, 19 Mart 2016’da, kutlanması planlanan
Newroz etkinliğini, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye dayandırarak yasakladı.
16 Mart 2016 tarihinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Newroz kutlamaları kapsamında her
türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma stant açma ve benzeri tüm etkinliklerin 17-20 Mart
2016 tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı talimatına dayanarak yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, 21 Mart
2016’da, ise, Saray Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi ve Dörtyol miting alanı dışında başka bir yerde
Newroz kutlanmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
16 Mart 2016 tarihinde, Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Newroz kutlamaları kapsamında
her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma stant açma ve benzeri tüm etkinliklerin 17-20 Mart
2016 tarihlerinde, İçişleri Bakanlığı talimatına dayanarak yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada,
kutlamaların 21 Mart 2016’da, ise İl Merkezinde Valilikçe, ilçelerde ise Kaymakamlıkça belirlenen yerler
haricinde yapılamayacağı belirtildi.
17 Mart 2016’da, Şırnak iline bağlı Dergül beldesinde, yapılması planlanan Newroz kutlamaları, Şırnak
Valiliğinin kentteki tüm etkinlikleri yasaklaması nedeniyle iptal edildi.
17 Mart 2016’da, Van'da 19 Mart günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın katılımı ile
kutlanması planlanan Newroz, Van Valiliği tarafından yasaklandı.
17 Mart 2016’da, Kocaeli'de 19 Mart'ta kutlanması beklenen Newroz Kocaeli Valiliği'nce yasaklandı.
17 Mart 2016’da, Sakarya'nın Erenler ilçesinde 20 Mart Pazar günü yapılması planlanan Newroz
kutlamasına Sakarya Valiliği'nce izin verilmedi.
17 Mart 2016’da, İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda 20 Mart günü kutlanması planlanan Newroz, İzmir
Valiliği'nce yasaklandı.
17 Mart 2016’da, Siirt'te 18 Mart'ta Eruh'ta, 19 Mart Kurtalan'da, 20 Mart'ta Baykan ve Şirvan ilçelerinde
kutlanması beklenen Newroz ilçe kaymakamlıkları tarafından yasaklandı.
17 Mart 2016’da, Antep’te Newroz kutlamalarının valilik tarafından 20 Mart'ta İstasyon Meydan'ında
yapılmasına önce izin verilip sonra yasaklandı.
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18 Mart 2016’da, Kırşehir, Aydın, Sivas, Eskişehir, Adıyaman, Tekirdağ’daki kutlamalara ilgili valilik ve
kaymakamlıklar tarafından izin verilmeyeceği açıklandı.
18 Mart 2016’da, Mardin ilinde, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve beraberindeki heyet, kentte
esnaf ziyaretinde bulanarak Newroz kutlamasında bulundu. Esnaf ziyareti ardında heyetin Cumhuriyet
Meydanı'nda Newroz kutlamasına ilişkin yapmak istediği basın açıklaması, valilik kararı gerekçe
gösterilerek, polis tarafından engellenerek izin verilmedi.
18 Mart 2016’da, Manisa ve Denizli’de 20 Mart'ta kutlanması planlanan Newroz, yasaklandı. Her iki kentin
valiliği tarafından yapılan açıklamada "güvenlik" gerekçesi öne sürüldü.
18 Mart 2016’da, Aydın HDP İl Örgütü tarafından düzenlenmek istenen Newroz kutlamaları, valilik
tarafından "Örgüt Propagandası yapılacağı" gerekçesi ve yetersiz polis olduğu gerekçesiyle il genelinde
yasaklandı.
19 Mart 2016’da, Kırşehir Valiliği, kentte gerçekleştirilmek istenen Newroz kutlamalarını "uygun"
görmeyerek, izin vermedi.
20 Mart 2016’da Newroz kutlamalarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Efkan Ala, 19 il ve ilçe
merkezi hariç yapılan tüm başvuruları reddederek Newroz kutlamalarını yasakladıklarını belirtti. Efkan Ala,
izin verilen kutlamalar kapsamında 120 bin polis, 80 bin jandarmadan oluşan 200 bin güvenlik görevlisinin
görev alacağını, 1270 noktada yol araması yapılacağını, 143 noktada X-ray cihazıyla, 10 bin arama
detektörüyle ve 674 adet bomba ve patlayıcı tespitinde kullanılan köpekle birlikte arama yapılacağını
söyledi.
22 Mart 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre'de gerçekleştirilmesi planlanan Newroz kutlaması, valilik
tarafından yasaklandı. Kutlama için Diyarbakır'dan yola çıkan ve aralarında HDP eş genel başkanları
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün de
bulunduğu heyetin ilçeye geçişine, güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi.
Urfa Valiliği tarafından yapılan bir açıklamada, Urfa ve ilçelerinde 1-6 Nisan tarihleri arasında
gerçekleştirilmesi planlanan tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
20 Nisan 2016’da, 1 Mayıs 2016’daki İşçi Bayramı’nın İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlanmak
istenmesi talebinin hükümet ve İstanbul Valiliği tarafından reddedilmesinin ardından Ankara’da Sıhhiye
Meydanı için yapılan başvuru da Ankara Valiliği’nce reddedildi.
22 Nisan 2016’da Mardin Valiliği yaptığı duyuruyla, il merkezinde ve tüm ilçelerde duyurunun yapıldığı
tarihten itibaren 30 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve
çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
19 Mayıs 2016’da CHP’nin Güvenpark’tan Anıtkabir’e yapmak istediği yürüyüş Ankara Valiliği tarafından
“güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı.
26 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının kısmen
kaldırılması ardından tahrip edilen Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği'nin binasında basın açıklaması
düzenlemek isteyen dernek yetkilileri, polis tarafından Valilik kararı gerekçe gösterilerek açıklamaya izin
verilmeyeceğini söylendi. Polise söz konusu kararı belgelemelerini isteyen Özgür Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Ertaş, "bakaya kaçağı" olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı. Ertaş
götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
28 Mayıs 2016 tarihinde Van ilinde KESK tarafından "Laik eğitim ve laik yaşam! İş güvencemizden
vazgeçmeyeceğiz! Baskı, sürgün ve işten atmalara karşı alanlardayız!" sloganı ile düzenlenmesi
planlanan bölge mitingi, Van Valiliği tarafından yasaklandı.
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28 Mayıs 2016’da Antalya Valiliği, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan Grup Yorum
konserinin il genelinde yasaklandığını duyurdu.
2 Haziran 2016’da Kahramanmaraş Valiliği yaptığı açıklamayla sığınmacı kampı yapılması planlanan Alevi
yerleşimi Sivricehüyük Köyü sınırları içerisinde tüm eylem, toplantı, basın açıklaması gibi etkinliklerin
yasaklandığını duyurdu.
4 Haziran ve 5 Haziran 2016’da HDP'nin “Darbeye karşı demokratik halk buluşmaları” sloganıyla
Adana’da, İzmir’de, Diyarbakır’da ve İstanbul’da düzenlemek istediği mitingler ilgili valilik kararlarıyla
yasaklandı.
24 Haziran 2016 tarihinde Van Merkez İpekyolu ilçesinde, Belediye tarafından sanatçı Rojda ile Hozan
Cömert'in katılımlarıyla düzenlenmek istenen dayanışma konserine, Valilik tarafından güvenlik
gerekçesiyle izin verilmedi.
1 Temmuz 2016'da Mardin Valiliği yaptığı açıklamayla tüm il ve ilçe merkezlerinde Temmuz ayı boyunca
her türlü eylem, etkinlik, açıklama, toplantı ve gösterinin yasaklandığını duyurdu.
4 Ağustos 2016’da, Roboski katliamının faillerinin yargılanması için yakınlarını kaybeden ailelerin 240
haftadır sürdürdüğü adalet nöbeti, İlçe Kaymakamı ve İlçe Jandarma Komutanı tarafından 'OHAL'
gerekçesiyle izin verilmeyeceği bildirildi.
13 Ağustos 2016’da, Siirt’in Eruh ilçesinde belediye tarafından her yıl 15 Ağustos'ta yapılan "Eruh-Çırav
Kültür ve Doğa Festivali"ne bu yıl Siirt Valiliği tarafından izin verilmedi. Valilik, "15 Ağustos'un PKK'nin
Eruh'ta silahlı saldırılarını başlattığı tarih olduğunu" gerekçe göstererek, Dihê'nin yanı sıra il genelinde 1415-16 Ağustos tarihlerinde her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma gibi
etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.
14 Ağustos 2016’da PKK’nin silahlı eylemlerine başladığı 15 Ağustos 1984’ün yıldönümü nedeniyle çeşitli
kentlerde valilikler söz konusu tarih aralığında her türlü toplantı, etkinlik ve gösterilerin yapılmasını yeni bir
duyuruya kadar yasakladı. Bu kapsamda Batman Valiliği, yasak tarihlerini 15-18 Ağustos 2016 olarak
belirlediğini ilân etti. Silvan (Diyarbakır) Kaymakamlığı da aynı duyuruyu yaptı.
13 Ağustos 216 tarihinde, Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe merkezinde 13-14-15-16
Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan her türlü toplantı ve gösteri, basın açıklaması, miting, stant
açma, çadır kurma gibi etkinliklerinin yasakladığını duyurdu.
13 Ağustos 216 tarihinde Urfa ilinde, HDP Urfa İl Örgütü tarafından 14 Ağustos günü kentte bulunan
Topçu Meydanı'nda yapılmak istenen mitinge, Urfa Valiliği tarafından izin verilmedi. Valilik, mitingin
Paşabağı Alanı'nda (Newroz alanı) yapılabileceğini belirtti.
14 Ağustos 216 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Kaymakamlığı tarafından bir açıklamada
bulunularak, 14 Ağustos gününden itibaren ikinci bir emre kadar ilçedeki tüm toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinin yasaklandığı duyuruldu.
13-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında PKK’nin silahlı eylemlerine başladığı 15 Ağustos 1984’ün
yıldönümü nedeniyle çeşitli kentlerde valilikler söz konusu tarih aralığında her türlü toplantı, etkinlik ve
gösterilerin yapılmasını yeni bir duyuruya kadar yasakladı. Bu kapsamda Van Valiliği,; Siirt Valiliği 14-16
Ağustos 2016 tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı.
15 Ağustos 216 tarihinde Batman ilinde, Batman Valiliği tarafından bir açıklamada bulunularak, 15-16-17
ve 18 Ağustos tarihleri arasında il genelinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı duyuruldu.
15 Ağustos 2016’dan PKK’nin silahlı eylemlerine başladığı 15 Ağustos 1984’ün yıldönümü nedeniyle
çeşitli kentlerde valilikler söz konusu tarih aralığında her türlü toplantı, etkinlik ve gösterilerin yapılmasını
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yeni bir duyuruya kadar yasakladı. Bu kapsamda Diyarbakır Valiliği etkinliklerin itibaren yasaklandığını
duyurdu.
16 Ağustos 2016 tarihinde, Diyarbakır Valiliği tarafından bir açıklamada bulunularak, kente genelinde ve
ilçelerinde, açık alanda her türlü toplantı ve gösteri eylemlerinin ikinci bir emre kadar yasaklandığı
duyuruldu.
16 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik
uygulanan tecrite dikkat çekmek amacıyla, DBP Bağlar İlçe Örgütü önünde yapılmak istenen basın
açıklaması ve yürüyüşe, valilik kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.
17 Ağustos 216 tarihinde Diyarbakır ilinde, Barış Anneleri Meclisi üyeleri tarafından Sümer Park'ta
düzenlenmek istenen 24 saatlik "Özgürlük Nöbeti" eylemine, polisler tarafından valilik kararı gerekçe
gösterilerek izin verilmedi.
28 Ağustos 2016’da Barış günü dolayısıyla çeşitli kentlerde 1 Eylül 2016’da yapılması planlanan mitingler
yasaklandı. İzmir Valiliği’nin, 29 Ağustos 2016’da da Batman Valiliği’nin bu yönde bir karar aldığı öğrenildi.
2 Eylül 2016 tarihinde, Antep bir düğüne yönelik gerçekleştirilen ve çoğu çocuk 56 kişinin yaşamını
yitirmesine neden olan canlı bomba saldırısı sonrası, İçişleri Bakanlığı tarafından kent genelinde açık hava
etkinlikleri yasaklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Halkın huzuru, can ve mal
emniyetini, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör
eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun
1'inci maddesinin C fıkrası kapsamında Gaziantep İli mülki sınırları içerisinde; açık alanlarda düğün, kına
gecesi, sünnet, çeyiz, gelin çıkarma merasimi ve benzeri etkinliklerin yapılmaması kararlaştırılmıştır." 25
Ağustos 2016 tarihinde alınan yasaklama karanına uymayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında ceza
kesileceği kaydedildi.
5 Eylül 2016 tarihinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada 5-6-7 Eylül 2016 tarihlerinde kent
genelinde açık havada gerçekleştirilmesi planlanan tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
6 Eylül 2016 tarihinde Bingöl ilinde, DBP, HDP, KJA tarafından organize edilen ve HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş'ın katılımı gerçekleştirilmesi planlanan "Tecrite son, barışa ses ver" mitingi, Bingöl
Valiliği tarafından kent genelinde açık alandaki tüm etkinliklerin 5-6-7 Eylül 2016 tarihlerinde yasaklanması
nedeniyle, iptal edildi.
11 Eylül 2016’da, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) İzmir Şubesi tarafından kentte 18 Eylül'de
"Cizre'den Nusaybin'e Özgücümüzle Yaşamın Sur'larını Örmeye" şiarıyla gerçekleştirilmesi planlanan
"Yeni Yaşam" konseri, İzmir Valiliği tarafından OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.
18 Eylül 2016’da, Artvin ve Rize valilikleri kentte tüm etkinliklerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.
19 Eylül 2016’da Bitlis Valiliği, yaptığı açıklamayla 21 Eylül 2016’ya kadar Bitlis’te, her türlü toplantı ve
gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma, oturma eylemi, bildiri dağıtma gibi
etkinliklerin yasaklandığı duyurdu.
21 Eylül 2016’da Bursa Valiliği tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
27 Eylül 2016’da, İHD Van Şubesi’nin, OHAL’in kaldırılması için ülke geneli başlatılan imza kampanyası
için kurmak istediği stant “güvenlik” gerekçesiyle engellendi.
8 Ekim 2016’da, Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Ankara katliamının yıldönümü nedeniyle hazırlıkları
yapılan anma etkinliklerini, her türlü eylem ve yürüyüşü yasakladığını açıkladı.
14 Ekim 2016’da, Ankara Valiliği, üç koldan yürüyüşe geçen KESK'in kamudaki tasfiyeleri protesto etmek
amacıyla 15 Ekim günü kentte yapmak istediği mitingi yasakladı.
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18 Ekim 2016’da Antep ilinde yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin 31 Ekim 2016’da kadar
yasaklandığı, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c
maddesi gereğince 18- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacak olan açık alanlardaki Açık Yer
Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır
Kurma, Oturma Eylemi vb. etkinlikler, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla yasaklanmıştır.”
27 Ekim 2016’da Malatya ilinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat
Anlı’nın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla DBP ve HDP il örgütleri tarafından Emeksiz Saat
Kulesi Kavşağı'nda yapılmak istenen basın açıklamasına, polis tarafından açık alanda yapılacak
etkinliklerin yasaklandığı gerekçesiyle izin verilmedi.
11 Kasım 2016’da Van Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla, Van merkez ve ilçelerinde 11-20
Kasım2016 tarihleri arasında planlanan toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma,
çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.
9 Aralık 2016’da KESK İstanbul Şubeler Platformu tarafından, OHAL'e karşı 11 Aralık pazar günü İstanbul
Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirmek istediği miting, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.
19 Aralık 2016’da Maraş ilinde bir ay süreyle her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, miting ve basın
açıklaması yapılmasına, Valilik tarafından yapılan açıklamayla yasak getirildiği duyuruldu. Söz konusu
açıklamada şöyle denildi: “Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli
güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç
işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi,
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m)
bendi doğrultusunda İl genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma,
stant açma,basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 18/12/2016 günü saat 08.00'den 18/01/2017 günü saat
17.00'ye kadar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Toplatılan, Yasaklanan/Kapatılan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları
26 Şubat 2016’da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Dinç’in talebi doğrultusunda, TÜRKSAT
Genel Müdürlüğü İMC TV’nin TÜRKSAT uydusundaki yayınlarını durdurdu.
4 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, KJA tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin hazırlanan afişler
Diyarbakır Valiliği'nin kararıyla toplandı. Valililik tarafından verilen karar sonucunda "Ekinlerden Sêvêlere
direniş ruhu ile özerkliğe, özgürlüğe yürüyoruz" yazılı afişler billboardlardan sökülerek toplandı. Karara
gerekçe olarak da afiste ismi geçen kişilerin "Örgüt üyesi olduğu" öne sürüldü.
11 Mart 2016’da, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Silopi'de üç Kürt kadın siyasetçinin katledilmesini konu
alan programı ve canlı telefon bağlantısı nedeniyle Özgür Gün TV'nin yayınını 10 güne kadar durdurma
aldı. Ekran karatmaya gerekçe olarak ise HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün canlı telefon
bağlantısındaki sözlerini gösterildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilk sayfasındaki “Newrozun Ayak
Sesleri” başlıklı haber nedeniyle Özgür Gündem Gazetesi’nin 14 Mart 2016 tarihli nüshasının toplatılması
ve basılı nüshalarına el konulması yönündeki talebinin kabulüne karar verdi.
14 Mart 2016’da, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sabah gazetesinin
hedef göstermesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Özgür Gündem gazetesinin bugünkü nüshasının
"toplatılması" yönündeki karar verdi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nda
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görevli Cumhuriyet Savcısı, karar üzerine emniyete yazı gönderdi ve gazetenin bugünkü nüshasına,
toplatılarak, el konulmasını istedi.
17 Mart 2016’da, 21 Mart'ta Ağrı'da düzenlenecek kutlamalar için Newroz Tertip Komitesi'nin hazırladığı,
"Direne direne kazanacağız" yazılı pankartlar da toplatıldı.
17 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde bugün yapılacak Newroz mitingi için sahil yolunda kurulan
platforma asılan, "Silahlar sussun çocuklar ölmesin" yazılı pankarta polis tarafından el konuldu.
18 Mart 2016’da, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri ile cezaevlerindeki
mahpusların ortaklaşarak çıkardığı aylık kadın dergisi Roza için 1 yıl önce çıkarılan altıncı sayıda ,"Örgüt
propagandası" yapıldığı iddiasıyla toplatma kararı çıkartıldı.
31 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği Ebru Yalçın
Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi. Baskın sonrasında toplatma kararı olduğu
gerekçesiyle Kürtçe ve Türkçe kitaplara polisler tarafından el konuldu.
31 Mart 2016’da, Batman'da yıllardır yayıncılık yapan Denge TV'nin gece saat 23.59'da hiçbir gerekçe
gösterilmeden yayını durduruldu.
15 Nisan 2016’da, TUYAP tarafından 16 Nisan tarihinde İzmir'de düzenlenecek olan 21. Kitap Fuarı'na
katılacak olan Aram Yayınevi'ne ait 69 koli kitaba polislerce el konuldu. Kitap kolilerinin yüklendiği kargo
aracı, Diyarbakır'dan İzmir'e doğru giderken Kırşehir'in Mucur ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında
'silah kaçaklığı yapıldığı' gerekçesiyle durduruldu. Durdurulan araçtan kitap kolileri çıkmasına rağmen 69
koli kitaba el konuldu. Çuğun Jandarma Karakolu'na götürülen kitaplardan 8 koli, yapılan incelemenin
ardından geri verildi. 61 koli içerisindeki kitabın ise yapılacak incelemenin ardından geri verilebileceği
belirtildi.
21 Nisan 2016’da Kongreya Jinen Azad/Özgür Kadın Kongresi Derneği (KJA) tarafından 2 ayda bir
yayımlanan Kovara Jinen Azad Dergisi’nin 3. sayısı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından dergide “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatma kararı verildi.
24 Nisan 2016’da "Kitapla Barış" sloganıyla ikincisi düzenlenen Van Kitap Fuarı'nda Aram Yayınevi'ne ait
standa ikinci kez baskın yapıldı. Sivil polisler, Mehmet Sebatlı’nın, “Kasırga Taburu” ve Rüstem Cudi’nin,
"Rojhilata Navîn” adlı kitabına, “Toplatma kararı” gerekçesiyle el koydu. Van Kitap Fuarı'nda Aram
Yayınevi'ne ait standa daha sonra ikinci kez baskın yapılarak, 17 kitaba el konuldu.
27 Haziran 2016’da, Aram Yayınları'nın, Nisan ayında İzmir'de düzenlenen kitap fuarına götürmek
amacıyla kargoya verdiği ve Kırşehir'de askerler tarafından el konulan toplam 3 bin 959 kitapla ilgili
başlatılan soruşturma kapsamında 53 kitap hakkında toplatma kararı verildi.
27 Haziran 2016’da, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezinde kurulan Ekin Basım Yayın
standını basan askerler, 88 farklı kitaba el koydu. Kürt ve Kürdistan kelimeleri içeren bütün kitaplar
toplanırken, toplatılan kitaplar arasında Nazım Hikmet ve Memduh Şevket Esendal'a ait kitaplarda
bulunuyor.
20 Temmuz 2016’da, Darbe girişimiyle ilgili hazırladığı özel sayısı daha matbaadayken polis tarafından el
konulan mizah dergisi Leman'ın web sitesi de erişime kapatıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı
doğrultusunda Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından siteye erişim engellendi.
21 Temmuz 2016’da, Adana'da Ceyhan'da polis, toplatma kararı olmamasına rağmen Demokratik
Modernite dergisine el koydu.
27 Temmuz 2016’da, OHAL kapsamında alınması gereken tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname
ile 18 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi kapatıldı.
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7 Ağustos 2016’da, Dünyanın ilk kadın haber ajansı olan JINHA, son bir hafta içinde 3 kez olmak üzere
toplam 8 kez kapatılırken, son olarak 'jinhaber.pw' adresinden okuyucu ve abonelerine ulaşıyordu.
16 Ağustos 2016’da Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın
Bürosu’nun başvurusu üzerine günlük yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi hakkında “gazete haberlerinde
yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Anayasa’nın 28. Maddesini gerekçe göstererek 1 ay
süreyle kapatma kararı verdi.
22 Ağustos 2016’da Atılım Gazetesi’nin kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’yle dayanışmak amacıyla
Özgür Gündem” adıyla çıkarttığı özel sayısı hakkında aynı gün toplatma kararı verildi. Kararı veren
İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği, 16 Ağustos 2016’dan bu yana özel sayı çıkaran gazetenin bundan sonra
çıkaracağı tüm özel sayılar için de toplatma kararı aldı.
30 Ağustos 2016’da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) talebi doğrultusunda, TÜRKSAT Genel
Müdürlüğü Özgür Gün TV’nin TÜRKSAT uydusundaki yayınlarını durdurdu.
31 Ağustos 2016’da Günlük yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi hakkında “gazete haberlerinde yasadışı
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 16 Ağustos 2016’da verilen “geçici kapatma” kararının ardından
başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilbilimci ve Yazar Necmiye Alpay (70) “yasadışı örgüt
üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Eğitim Sen tarafından eğitim emekçilerinin görevden
uzaklaştırılmasını protesto etmek için kentin farklı noktalarındaki bilboardlara asılan ve üzerinde "Eğitimde
ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamalara son verilsin, dedikleri için Öğretmenime dokunma" yazılı bulunan
afişler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla sakıncalı görülerek üzeri kapatıldı.
28 Eylül 2016’da İlân edilen OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK gerekçe gösterilerek İMC TV,
Hayatın Sesi TV’nin yanı sıra çocuk, türkü kanallarının da olduğu muhalif 12 TV ve 11 radyo kanalının
kapatılmasına karar verildiği öğrenildi.
29 Eylül 2016’da, Üyelerine yönelik tasfiyelere karşı eylemselliklere başlayan Eğitim Sen Diyarbakır
Şubesi'nin kent merkezinde bulunan billboardlar ve üstgeçitlerde açtığı pankartlar mahkeme kararıyla
toplatıldı. "Okullar kışla olmasın çocuklar ölmesin”, “Öğretmenime dokunma”, "Çocuklar ölmesin diye barış
diyoruz" ve "Çocuk gülüşleri ile güzeldir yaşam” pankartları hakkında OHAL gerekçe gösterilerek toplatma
kararı verildi.
3 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Galeriya İş Merkezinde bulunan Özgür Gün TV
ve Özgür Gün Radyo'nun ortak kullandığı bina da polis ile maliye memurları tarafından basıldı. Daha önce
yayını TÜRKSAT'an düşürülen ve yerelde yayınına devam eden Özgür Gün TV ile Özgür Gün Radyo
mühürlendi. Aynı saatlerde Azadi TV de polis ile maliye memurları tarafından basıldı. Azadi TV, Jiyan TV
ve Kürtçe Şirinler gibi çizgi filmleri yayınlayan ilk Kürtçe çocuk kanalı Zarok TV de mühürlenerek mal
varlıklarına el konuldu.
4 Ekim 2016’da, KHK ile kapatılan Hayatın Sesi TV'ye polis baskın yaptı. Baskın yapan polisler içeri de
sayım yaptıktan sonra kapıya mühür vurdu.
4 Ekim 2016’da, İMC Televizyonuna baskın düzenleyen polislerl, kanalın yayınını durdurarak ekranını
kararttı
4 Ekim 2016’da, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında kapatma kararı aldığı 12 TV ve 11
radyo kanalından biri olan Özgür Radyo da Güvenlik Şube ve Mali Şube polisleri tarafından baskın yapıldı.
Kadıköy'de bulunan radyoya baskın düzenleyen polislerin kapıyı kırarak içeri girmesine tepki gösteren
radyo çalışanları darp edilerek gözaltına alındı. Aralarında haber takibi yapan JİNHA muhabiri Öykü Dilara
Keskin ve ETHA muhabiri Pınar Gayip ve radyo çalışanlarının bulunduğu 16 kişi ise gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında isimleri öğrenilenler şöyle: Ali Sönmez Kayar: Radyo çalışan Can Karakulak:
Radyo çalışanı Ardanuş Ateş: Radyo çalışanı Zeynep Derya Yıldız: Radyo çalışanı Arzu Demir: Radyo
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çalışanı Önder Öner: ETHA Müdürü Ezgi Özer: ETHA muhabiri Deniz Bakır: Atılım Genel Yayın
Yönetmeni Sedat Şenoğlu: ESP MYK Üyesi Ahmet Ayva: HDK İl Yürütme Kurulu Üyesi Öykü Dilara
Keskin: JINHA muhabiri Soyadı öğrenilemeyen Nevcihan isimli radyo çalışanı.
4 Ekim 2016’da, TV10 kanalıda polis ve müfettişler tarafından kanalın reji odası mühürlendi.
29 Ekim 2016’da, Hükümet çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname ile Dicle Haber Ajansı (DİHA), Jin
Haber Ajansı (JINHA), Özgür Gündem Gazetesi (Stenbol), Azadiya Welat Gazetesi (Diyarbakır),
Yüksekova Haber Gazetesi (Colemêrg), Batman Çağdaş Gazetesi (Êlih), Cizre Postası Gazetesi (Şirnex),
İdil Haber Gazetesi (Şirnex), Güney Expres Gazetesi (Şirnex), Prestij Haber Gazetesi (Wan), Urfanatik
Gazetesi (Riha), Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi (Mêrdîn), Tîroj Dergisi (Stenbol), Evrensel Kültür Dergisi
(Stenbol), Özgürlük Dünyası Dergisi (Stenbol) yayınları kapattı.
30 Aralık 2016’da, Bursa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yıldırım İlçe Örgütü, Yenişehir ilçe örgütü,
Cumali Kızık Mahalle Temsilciği ve Emek Mahalle Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan baskın da
"Mutlaka kazanacağız", "İrademe dokunma","Vekilim irademdir" stickerleri "suç" unsuru görüldü. Van 2.
Sulh Ceza Hakimliği'nin ilgili stickerler hakkında toplatılma kararına istinaden toplatılırken, yine HDK'ye
ilişkin bütün dokümanlar hiç bir gerekçe gösterilmeden toplatıldığı öğrenildi.
Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları
4 Mart 2016’da, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği Zaman Gazetesi’ni de yöneten Feza Gazetecilik A.Ş.’ye
“FETÖ/PDY adlı örgütle ilişkisi olduğu” iddiasıyla kayyum atanmasına karar verdi. Feza Gazetecilik
bünyesinde Zaman Gazetesi'nin yanı sıra Today's Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Aksiyon Dergisi,
Zaman Kitap ve Cihan Medya Dağıtım bulunuyor. Feza Gazetecilik A.Ş.’ye kayyum olarak atanan ve
şirket başına aylık 10 bin TL maaş almaları kararlaştırılan kişiler şöyle: Sezai Şengönül, avukat Tahsin
Kaplan ve avukat Metin İlhan. Karara tepki gösteren ve Zaman Gazetesi’nin İstanbul’da binası önünde
toplanan gazete okurlarına akşam saatlerinde polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. Gazete
çalışanlarının kapıları zincirleyerek yaptıkları eyleme de kayyumların gazete binasına gelmesiyle birlikte
müdahale eden polis ekiplerinin saldırısı sonucu yaralananların olduğu belirtildi.
7 Mart 2016’da, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş.’ye “FETÖ/PDY
adlı örgütle ilişkisi olduğu” iddiasıyla kayyum atanmasına karar verdi.
13 Mart 2016’da, İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Irmak Radyo TV Hizmetleri
A.Ş. ile Dünya Dağıtım A.Ş.’ye “FETÖ/PDY adlı örgütle ilişkileri olduğu” iddiasıyla kayyum atanmasına
karar verdi.
30 Mart 2016’da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, sabah erken saatlerde Sultangazi
ilçesinde Yürüyüş Dergisi'ne baskın düzenledi. Özel harekat ve itfaiye birimlerinin de katıldığı operasyon
boyunca Akrep tipi zırhlı araçlar ve TOMA'lar hazır bulundu
25 Mayıs 2016 sabahı İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Ozan Yayıncılık’a
baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yürüyüş Dergisi’nin basıma hazırlayan 7 kişiyi
gözaltına aldı.
22 Temmuz 2016’da Van ilinde, yerel yayın yapan Merkür TV'ye polis tarafından baskın düzenlendi.
Televizyon binasında yapılan aramanın ardından Merkür TV Haber Müdürü ve televizyon çalışanı 2 kişi
gözaltına alındı.
26 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari ilinde, özel harekat polisleri tarafından Dicle Haber Ajansı (DİHA)
bürosuna baskın düzenlendi. Kimsenin olmadığı saatte basılan ajans bürosuna kapıları kırarak giren
polisler, binada bulunan bilgisayar ve ile gazete arşivlerine el koydu.
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27 Ağustos 2016 tarihinde Van ilinde, Özgür Halk Dergisi İrtibat Bürosu'na polisler tarafından baskın
düzenlendi. Kimsenin olmadığı saatte büroya gelen polisler, kapı kilidini değiştirerek içeriyi girip arama
yaptı. Aramalar sonucunda çok sayıda kitap ve dergiye, polisler tarafından el konuldu.
28 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Azadiya Welat Gazetesi'nin
merkez binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Binada gerçekleştirilen aramada 3 adet bilgisayar,
hardisk, bir adet diz üstü bilgisayar ve haklarında toplama kararı çıkartılan 62 kitaba el konuldu. Aramanın
ardından gazeteci çalışanı 25 kişi gözaltına alındı.
Kapatılan TV-Radyolar
6 Eylül 2016’da İzmir’de Özgür Halk Dergisi’nin bürosuna düzenlenen baskınla gözaltına alınan dergi
çalışanı Rabia Özkaya “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
28 Eylül 2016 tarihinde, OHAL ve KHK kapsamında, aralarından İmc tv, Hayatın Sesi TV, Denge TV,
Jiyan TV, Zarok TV ve Van TV’nin de bulunduğu toplamda 12 TV ve 11 radyonun yayını durduruldu.
Başbakanlık emri ile RTÜK tarafından TÜRKSAT’a bildirilen, kanallardan uydu ortamında yayın yapanların
yayınları durduruldu.
29 Eylül 2016’da, Mersin'de bulunan Radyo Ses'in kapısına mühür vurulurken, Adana'da yerel yayın
yapan Radyo Dünya'ya ise polis baskın yaptı.

Engellenen İnternet Siteleri
4 Ocak 2016’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kararıyla Umut Gazetesi’ne ait
umutgazetesi.org adlı internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi.
27 Ocak 2016’da Daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararıyla 9 kez internet sitesi
engellenen sendika.org sitesinin yayınına devam etmek için kullanıma açtığı sendika8.org sitesi de
erişime engellendi.
28 Ocak 2016 tarihinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yayın yapan Yüksekova Haber sitesine, TİB
tarafından "İdari tedbir" kararı verilerek, yuksekovahaber.com adresi erişime engellendi.
11 Şubat 2016’da Fethullah Gülen’in yazılarını yayınlayan herkul.org adlı internet sitesine erişim İstanbul
7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin aldığı karar uyarınca engellendi.
15 Şubat 2016 tarihinde, yayın merkezi Diyarbakır ilinde bulunan Özgür Gün TV yayını, TV’nin bağlı
bulunduğu yayıncı kuruluş olan DİGİSAT ile RTÜK arasındaki sözleşmenin yenilenme sürecinde yaşanan
gecikme nedeniyle, TÜRKSAT'tan yapılan yayına zorunlu olarak ara verildi. Uydu yayını yapamayan
kanala ait, internet yayını da erişime engellendi.
16 Şubat 2016’da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın, Kızıl Bayrak Gazetesi’nin aitkizilbayrak.net
adreslerine erişimi engellediği öğrenildi.
13 Mart 2016’da Daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararıyla 10 kez internet sitesi
engellenen sendika.org sitesinin yayınına devam etmek için kullanıma açtığı sendika9.org sitesi de
erişime engellendi.
17 Mart 2016’da Daha önce Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kararıyla 11 kez internet sitesi
engellenen sendika.org sitesinin yayınına devam etmek için kullanıma açtığı sendika10.org sitesi de
erişime engellendi.
17 Mart 2016’da Demokrat Haber’e ait internet sitesi demokrathaber.net adresine de erişimin engellendiği
öğrenildi.
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8 Nisan 2016’da Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat’ın internet sitesi ile internet haberciliği yapan
siyasihaber2.org’un da engellendiği öğrenildi.
9 Nisan 2016’da, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Yüksekova Haber internet sitesini dördüncü
kez erişime engelledi.
15 Nisan 2016’da Rusya merkezli haber sitesi sputniknews.com adresi ile Jin Haber Ajansı’nın
okuyucularına ulaştığıjinhahaber.info’nun da engellendiği öğrenildi.
15 Nisan 2016’da, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat
gazetesi internet sitesine erişim engeli getirildi.
20 Temmuz 2016’da, Darbe girişimiyle ilgili hazırladığı özel sayısı daha matbaadayken polis tarafından el
konulan mizah dergisi Leman'ın web sitesi de erişime kapatıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı
doğrultusunda Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından siteye erişim engellendi.
4 Ağustos 2016 itibariyle Özgür Gün Televizyonu’nun ozgurguntv.com.tr uzantılı internet sitesi de TİB
tarafından erişime engellendi.
5 Ağustos 2016’da TİB, günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi’nin engellemelerin ardından 6.
defa açılan internet sitesine de erişimi engellemişti. Kullanıcıların haber ajansına ve gazeteye
www.jinnews.pw ile www.azadiyawelat1.com adlı alternatif internet siteleri üzerinden ulaşabildikleri
öğrenildi.
11 Ağustos 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Twitter
hesaplarına erişimi Türkiye'de engelledi. DTK'nin @kcd_dtk, hesap ile DBP'nin kullandığı
@_DBPGenelMerkez Twitter hesapları erişime engellendi
12 Ağustos 2016 tarihinde, Kongreya Jinên Azad (KJA) resmi web sitesi www.kongreyajinenazad.org
adresine, TİB tarafından erişim engeli getirildi.
23 Ağustos 2016’da, Kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın tüm yetkilerini eline alan Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) “dihanews.win” ile Özgür Gün TV’nin
“ozgurguntv.com” adresine erişimi de 24 Ağustos 2016’da engelledi.
24 Ağustos 2016 tarihinde, Özgür Gün Televizyonu'na ait www.ozgurguntv.com internet adresi, BTK
tarafından erişime engellendi.
30 Eylül 2016’da, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK ile ekranları karartılan 12 Tv ve 11
radyo kanalına dönük engellemeler internet ortamına taşındı. Kapatılan Tv kanallarından İMC Tv, Hayatın
Sesi TV ve TV10'un ekranlarının karartılması sonrası internet üzerinden sürdürdükleri yayınları Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kesildi.
27 Ekim 2016 tarihinde, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin internet sitesi www.ozgurlukcudemokrasi.com
adresine, BTK tarafından erişi engeli kararı verildi.
25 Ekim 2016’da, Sendika.org, herhangi bir resmi karar açıklanmaksızın 12'nci kez Türkiye'de erişime
engellendi.
12 Aralık 2016 tarihinde, www.dihaber.org isimli haber ajansının sitesi, BTK tarafından erişi engeli kararı
verildi.
31 Aralık 2016’da, Jin Haber Ajansı’nın (JİNHA) internet sitesi jinhanews.com adresine TİB tarafından bu
güne dek 17 internet adresi erişime engellendiği öğrenildi.
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31 Aralık 2016’da Dicle Haber Ajansı’nın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın erişim yasağı kararları
nedeniyle açtığı 47 internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi.
Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Verilen Para Cezaları

2016 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar
8 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, İstanbul’da ve Kanal D televizyonunda yayınlanan “Beyaz Show” isimli
eğlence programına telefonla bağlanan, isminin Ayşe Çelik ve öğretmen olduğunu söyleyen bir yurttaş,
sokağa çıkma yasakları süresi içersinde meydana gelen sivil ölümlere yönelik duyarlılık çağrısında
bulunduğu için, hakkında “Örgüt propagandası yapma” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
11 Ocak 2016’da Devam eden abluka ve çatışmaların sona erdirilmesi Sur, Cizre ve Silopi’de devam eden
sokağa çıkma yasaklarına son verilmesi amacıyla Barış için Akademisyenler İnisiyatifi adıyla 1128
akademisyenin açıkladığı bildirinin ardından imzacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her
konuşmasında hedef gösterildi. Konuşmalarında ilgili kurumların harekete geçmesini talep eden
Cumhurbaşkanının çağrılarının ardından akademisyenlerin görev yaptıkları üniversiteler soruşturma
başlattılar. Bu kapsamda ilgili savcılıkların da adli süreci başlattıkları öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın da 14 Ocak 2016’da bildiriye imza atan 1128 akademisyen hakkında re’sen soruşturma
başlattığı öğrenildi. İlk olarak 14 Ocak 2016’da Hakkâri Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller
Yüksekokulu’nda okutman olarak görev yapan Ümran Roda Suvağcı, bildiriye imza attığı gerekçesiyle,
savcılığın hakkında açmış olduğu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ümran Roda Suvağcı,
savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
15 Ocak 2016’da, Antep ilinde, İstanbul’da ve Kanal D televizyonunda yayınlanan “Beyaz Show” isimli
eğlence programına telefonla bağlanan ve açıklamalarda bulanan Ayşe Çelik isimli yurttaş hakkında
başlatılan soruşturmaya 11 avukat tepki gösterdi. Antep Adliyesi'ne giderek Çelik’in program sırasında
kullandığı cümleleri okuyarak kendilerini ihbar eden 11 avukat hakkında "Örgüt propagandası yapmak"
iddiası ile soruşturma başlatıldı.
15 Ocak 2016’da Kocaeli’de gözaltına alınan akademisyenlerin 19’unun adları şöyle: Adem Yeşilyurt,
Aynur Özuğurlu, Burcu Yakut Çakar, Derya Keskin, Gül Köksal, Güven Bakırezer, Hakan Koçak, Hülya
Kendir, Kuvvet Lordoğlu, Mehmet Cengiz Erçin, Mehmet Rauf Kesici, Mehmet Ruhi Demiray, Nilay Etiler,
Onur Hamzaoğlu, Özlem Özkan, Ümit Biçer, Veli Deniz, Yücel Demirer, Zelal Ekinci. (Soruşturma açıldığı
öğrenildi)
15 Ocak 2016’da Bolu’da gözaltına alınan akademisyenlerden, Ülkü Güney, Selime Güzelsarı ve Barış
Kılıçbay’ın evlerinin basıldığı ve arama yapıldığı bildirildi. (Soruşturma açıldığı öğrenildi)
15 Ocak 2016’da Bursa’da Akademisyenler Şule Akköse Aydın, Aylin Çakı ve Gökhan Yavuz Demir
Uludağ Üniversitesi’nin kampusunda gözaltına alındı. (Soruşturma açıldığı öğrenildi)
15 Ocak 2016’da, Bitlis ilinde, 13'ü öğretmen olmak üzere 19 kamu görevlisi hakkında "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla, Bitlis Valiliği tarafından soruşturma açıldı.
16 Ocak 2016’da Van’da polis ekipleri bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde
görevli Şaura İbrahim Garip ve Selahattin Şen gözaltına alındı. (Soruşturma açıldı)
17 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda DBP Yenişehir İlçe Örgütü
tarafından yapılan özyönetim açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 22 kişi hakkında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
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18 Ocak 2016’da, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, gönüllü DİHA
muhabiri olarak haber takibinde bulunan Faruk Encu hakkında, sosyal medyada sokağa çıkma yasağı
sırasında haberleştirdiği konular ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Gülyazı Karakolu tarafından
"Devleti aşağılamak suçu" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
20 Ocak 2016’da polis ekipleri bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Sakarya Üniversitesi’nde görevli Ayfer
Karabıyık ve Serkan Taşkent ile Şanlıurfa’da Bekir Halhallı’yı gözaltına aldı. (Soruşturma açıldı)
21 Ocak 2016 tarihinde, DİHA İngilizce Haber Editörü ve Hakkari/Yüksekova Muhabiri Nedim Türfent
hakkında, Med Nuçe ve Stêrk TV gibi televizyon kanallarına telefonla katılıp haber aktarımında bulunması
sebebiyle, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma, "yetkisizlik" kararı verilerek, Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'na
gönderildi.
29 Ocak 2016’da polis ekipleri, Akademisyenlerin yayınladığı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görevli Bahadır Aydın, Mete Çetik, Cengiz Ekiz, Cesim Çelik ile Orhan
Kaya’yı gözaltına aldı. (Soruşturma açıldı)
2 Şubat 2016 tarihinde, TFF tarafından yapılan açıklamada, Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Ziraat
Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor-Amedspor müsabakası sonrası Fecebook hesabından paylaştığı
beyanlar nedeniyle "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile "ayrımcılık ve ideolojik propaganda yaptığı"
gerekçeleriyle tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderildi.
6 Şubat 2016’da, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi tarafından hazırlanan barış bildirisine imza attıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr.
Çakır Ceyhan Süvari, Yrd. Doc. Dr. Emrah Günok ve araştırma görevlileri Tuncay Murat Atal ile Emine
Yönden Edremit’te ifade vermeye davet edildi.
9 Şubat 2016’da, Tutuklu Van ili Çatak ilçe Belediye Eşbaşkanı Evin Keve'nin kardeşi Barış Keve,
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
11 Şubat 2016 tarihinde, Erzurum Tekman Cumhuriyet Savcılığı tarafından DİHA muhabiri Meltem Oktay
hakkında, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında çektiği bir fotoğraf
gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
12 Şubat 2016’da Isparta’da yaşayan H.K. adlı kişi
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı.

internet

üzerinden

yazdığı

mesajlarla

12 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile 3-3
berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 'talimata aykırı hareketi' ve Spor Toto 2. Lig Müsabakaları
Statüsünün 6/13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.
22 Şubat 2016 tarihinde, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekilli Tuba Hezer hakkında,
Ankara’da bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Zınar Raperin kod isimli TAK Üyesi Abdulbaki Sömer'in
taziyesine katıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
24 Şubat 2016’da, Mardin ilinde, Artuklu Üniversitesi'nde görevli 36 akademisyen hakkında, "Bu suça
ortak olmuyoruz" başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından adli,
Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı.
24 Şubat 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bir eve baskın yapan polisler, “cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla A.Ş.’yi (13) gözaltına aldı.
29 Şubat 2016’da Siirt’te polis ekipleri, HDP Merkez İlçe Örgütü Eş Başkanı Benda Erdemci,
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla” gözaltına alındı.
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1 Mart 2016 tarihinde, İçişleri Bakanlığı'na tarafından verilen izinle, Suruç Belediyesi Eşbaşkanları Orhan
Şansal ile Zuhal Ekmez ve 19’u DBP’li, 12'si AKP'li olmak üzere toplam 31 meclis üyesi hakkında
soruşturma başlatıldı.
1 Mart 2016 tarihinde, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DBP Eş Genel Başkanı Kamuran
Yüksek hakkında, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasak ve ablukanın kalkması talebiyle yurttaşların Sur’a
doğru yürümeleri çağrısı bulunmaları sebebiyle, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma
başlatıldı. Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderileceği
öğrenildi.
2 Mart 2016’da İstanbul’da Burç FM programcılarından Serkan Sedat Günay “programında
cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
7 Mart 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan 100 öğrenci hakkında, geçtiğimiz yıl Mayıs
ayında üniversitede yapılan anmalara katıldıkları gerekçesiyle savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.
edinilen bilgilere göre, farklı yılların Mayıs ayında yaşamını yitirenler için yapılan anmalara katılan
öğrencilere, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Edremit
Terörle Mücadele Müdürlüğü’ne çağrılan öğrencilerin ifadeleri alındı.
9 Mart 2016’da, Cizre'de yapılan katliama ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan
onlarca kamu emekçisine soruşturma açıldı. Siirt'te 215 KESK üyesi kamu emekçisine soruşturma açıldığı
bilgisini veren Eğitim Sen Şube Eşbaşkanı Serdar Batur, sosyal hesaplardan "Cizre'de katliam var"
paylaşımı "Örgüt propagandası" sayılarak, idari soruşturma açıldığını söyledi. Siirt'te KESK'e bağlı
sendika üyelerine farklı gerekçelerle 215'e yakın idari soruşturma açıldı.
13 Mart 2016’da, Daha önce Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Meltem Oktay hakkında Nusaybinli
çocukların taştan yaptıkları kalelerin başında oyun oynarken çektiği fotoğrafı nedeniyle "örgüt
propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatan Tekman Savcılığı, muhabir Doğan Akdamar hakkında da
"Örgüt propagandası" iddiasıyla soruşturma başlattı. Tekman Emniyet Müdürlüğü'nün Tekman'daki köy
muhtarlarına, "Doğan Akdamar çocuklarınızı dağa gönderecek. Çocuklarınızın iyiliğini düşünüyorsanız
bize yardımcı olun" denilerek dilekçe imzalatılmaya çalıştığını söyleyen adını vermek istemeyen bir köy
muhtarı, "3 sayfalık şikâyet dilekçesini bize imzalattırılmaya çalıştılar. 'Doğan'ın haber dışında herhangi bir
şeye katıldığını görmedik' dememize rağmen dilekçeler imzalattırmaya çalışıldı. Biz imzalamadık. Biz
adama iftira atamayız dedik" dedi.
15 Mart 2016’da, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) 20 Kasım'da Diyarbakır Ofis
semtinde Suruç katliamı ilişkin yaptığı açıklamaya katılan yaklaşık 20 kişi hakkında "Örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma
kapsamında, sosyalistler ifade için savcılığa çağrıldı. Hakkında soruşturma açılanlar arasında, haber takibi
yapan Gazeteci Arzu Demir de bulunuyor.
22 Mart 2016’da, Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen, Hükümetin muhalif kamu çalışanlarının işten
çıkarılmalarının önünü açan "Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları
Hakkında Başbakanlık Genelgesi"ni yürürlüğe sokması ile birlikte muhalif sendikalardaki kamu emekçileri
adeta soruşturma kıskacına alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 17 Şubat'ta yayımlanarak
yürürlüğe giren genelge kapsamında şu ana kadar 10 bine yakın eğitim emekçisine soruşturma açıldı.
Aynı süre içerisinde 4 eğitim emekçisi de genelge kapsamında sosyal medya hesaplarında yaptıkları
paylaşımlar gerekçe gösterilerek, açığa alındı. Dedi.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır ilinde, 21 Mart günü gerçekleştirilen Newroz kutlaması hakkında, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt propagandası" yapıldığı iddiasıyla 4 ayrı soruşma başlatıldı.
12'si çocuk 21 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.
25 Mart 2016’da, KESK Muş Şubeler Platformu üyesi 300 kişi hakkında, Ankara'da 101 yurttaşın yaşamını
yitirdiği katliamdan, Roboski katliamı protestosuna kadar hemen her türlü basın açıklaması gerekçe
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gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında Eğitim-Sen üyesi 3
öğretmen farklı illere, 4 öğretmen ise il içerisinde sürgün edildiği öğrenildi.
12 Nisan 2016’da, Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 4 kadın öğrenci hakkında, kaldıkları KYK Halime Hatun
yurdunun odasında, ETHA ve ANF muhabiri Arzu Demir'in yazdığı Ceylan Yayınları'ndan çıkan "Savaşta
Barışta Özgürlükte Aşkta Dağın Kadın Hali" kitabını bulunduğu için soruşturma açıldı. Kitap hakkında
çıkartılan toplatma kararını gerekçe gösteren yurt yönetimi, öğrencilerin savunmasını istedi. Öğrenciler
odalarında bulunan kitap hakkında toplatma kararı bulunduğunu bilmediklerini ifade etti. Öğrencilerin
ifadelerini dikkate almayan yurt yönetimi 4 öğrenci hakkında 10 Nisan günü yurtla ilişkilerinin kesilmesine
karar verdi. 4 kadın öğrenci karar üzerine yurttan atıldı.
Şırnak ili Uludere ilçesinin Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde TSK'ye ait savaş uçaklarının
bombardımanı sonucu gerçekleşen katliamda oğlu Vedat Encü'yü kaybeden Mercan Encü, oğlu Hamza
Encü'yü kaybeden Kadriye Encü ve oğlu Yüksel Ürek'i kaybeden Emine Ürek hakkında,
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettikleri iddiasıyla 25 Nisan 2016 tarihinde soruşturma açıldı.
27 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 12
öğretmen ve 2 doktor, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve Bismil Jandarma Komutanlığı'na bağlı
askerler tarafından gözaltına alındı. Öğretmen ve doktorların tamamı, alınan ifadelerinin ardından serbest
bırakıldı.
7 Mayıs 2016 tarihinde Batman ilinde, Ceyhan Oğduk isimli bir yurttaşa, kendisine ait Facebook
hesabından bulunduğu paylaşımlar gerekçe gösterilerek ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği'
suçlamasıyla, Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
7 Mayıs 2016 tarihinde, DİHA Muhabirleri Ferzen Çatak ve Mahmut Ruvanas ile Azadîya Welat muhabiri
Kadri Esen hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 3 Muhabir bir süre önce,
Şırnak ili Silopi ilçesinde haber takibinde bulundukları sırada bulundukları eve düzenlenen polis baskını
sonucu gözaltına alınmış, ardından da serbest bırakılmış ve ilçe dışına çıkarılmıştı. Emniyetin hazırladığı
dosya kapsamında 3 muhabir hakkında "Kamu görevlilerinin kimliklerinin ifşa edilmesini ele alan Terörle
Mücadele Kanunu (TMK-6) ve yardım yataklık" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma
açıldı.
Amedspor ile Bursaspor arasında 31 Ocak tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final
maçının ardından, twitter hebasından yaptığı açıklamalara nedeniyle Amedspor oyuncusu Deniz Naki
hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Mayıs 2016 tarihinde, soruşturma açıldı.
Sözkonusu soruşturmaya gerekçe gösterilen twitter açıklamasında Naki şunları belirtmişti: “Bizim için
bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Bize karşı yürütülen bu kirli oyundan alnımızın akı ile çıktık. Böylesine
zor bir dönemde halkımıza ufakta olsa umut ışığı olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Amedspor olarak boynumuzu eğmedik ve eğmeyeceğiz de. Biz özgürlüğe olan inancımız ile çıktık sahaya
ve kazandık. Çünkü biz özgürlüğe ve umuda fidanlarımızı ektik. Bizi yalnız bırakmayan bütün
siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti
topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kayıp eden ve yaralılarımıza adıyoruz,
armağan ediyoruz. Her biji Azadi!”
Merkezi Diyarbakır ilinde bulunan Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÖGC) Eşbaşkanı Hakkı Boltan
hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Bilişim Suçları Bürosu tarafından, yaptığı basın
açıklamasından dolayı "TCK 299'uncu ve 301'inci maddelerine muhalefet etmek" iddiasıyla 29 Mayıs 2016
tarihinde soruşturma açıldı.
15 Haziran 2016’da, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği" kampanyası kapmasında gazetenin bir günlük genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen
Bianet kurucusu Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Beyza Üstün,
gazeteciler Mehmet Güç, Tuğrul Eryılmaz, İMC TV Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı ve yazar Şehmus
Diken hakkında da 'örgüt propagandası' iddiası ile soruşturma açıldı. Söz konusu isimlere açılan
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soruşturmalarla birlikte bugüne kadar kampanyası kapmasında 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği'
görevini üstlenen 37 isme soruşturma açılmış oldu.
16 Haziran 2016 tarihinde Bitlis ilinde, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DİHA Bitlis Muhabiri
Mehmet Şah Oruç hakkında, "Mele Ergül: Hendekler ilahi bir haktır" başlıklı haberi nedeniyle "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Muş ilinde, DBP Muş İl Örgütü tarafından 24 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen "Yerel demokrasi, özgün
birey demokratik toplum için birlikte tartışıyoruz" konulu panelde konuşan DBP Eş Genel Başkanı
Kamuran Yüksek ile DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle hakkında, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, "örgüt propagandası" yapıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Urfa ili Halfeti ilçesinde, 8 Mart 2016 tarihinde hizmete açılan Sara Kadın Merkezi'nin açılış törenine
katılan HDP Urfa İl Eşbaşkanı Ayşe Sürücü hakkında soruşturma başlatıldı. Viranşehir Cumhuriyet
Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ilçe emniyetine ifade veren Sürücü, valiliğin 5-8 Mart
tarihleri arası verdiği "yürüyüş, basın açıklaması ve benzeri türdeki etkinliklerin yasaklanması" kararına
dayandırılarak ifadesinin alındığını belirtti.
25 Haziran 2016’da, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği" kampanyasına destek verdikleri için haklarında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla
soruşturma başlatılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz ve Faruk Balıkçı 27 Haziran
Pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.
25 Haziran 2016’da, Urfa’nın Bozova ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda 5 yıldır görev yapan 11 yıllık Fen Bilgisi
öğretmeni Bekir Surücü hakkında meslekten men istemiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sınıf
öğretmenliği yaptığı şubede sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçmek yerine "Başkan" ve "Eşbaşkan"
seçtiği, seçtiklerini ise her hafta değiştirdiği, böylelikle eğitim yerine "politik faaliyet yürüttüğü" gerekçesi ve
facebook paylaşımları nedeni ile 28 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklanan Sürücü, 26 Şubat'ta çıkarıldığı
mahkeme tarafından tahliye edilse de İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hakkında soruşturma başlattı.
27 Haziran 2016’da, Özgür Gündem Gazetesi'nde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Hasan
Cemal, Hasan Hayri Şanlı, Dicle Anter, Çilem Küçükkeleş, Deniz Türkali ve Said Sefa hakkında da
soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde başlatılan "Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği" kampanyasına şimdiye kadar 55 kişi destek verirken, bunların 50'si hakkında
soruşturma başlatıldı
28 Haziran 2016’da, "Sıra arkadaşlarımızın başlattığı direnişte biz de varız" diyerek destek veren 14 lise
öğrencisine Hatay Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında
sabahın erken saatlerinde 8 öğrencinin ailesi aranarak öğrencilerin ifadeleri alındı.
Muş ilinde, DBP Muş İl Örgütü tarafından 24 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen "Yerel demokrasi, özgün
birey demokratik toplum için birlikte tartışıyoruz" konulu panelde konuşan DBP Eş Genel Başkanı
Kamuran Yüksek ile DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle hakkında, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, "örgüt propagandası" yapıldığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
4 Temmuz 2016’da, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 4 öğrenci hakkında katıldıkları basın
açıklaması gerekçe gösterilerek, açılan soruşturma sonuçlanmadan üniversite yönetimi tarafından 1 yıl
uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.
11 Temmuz 2016’da, Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya paylaşımları nedeni ile daha önce
savunmalarını aldığı 268 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkartmalarının nedeninin "verimsizlik" olduğunu
öne süren THY, işten çıkardığı çalışanlarının tamamını sosyal medya paylaşımları nedeni ile istihbarat
topladığı ve uyardığı ortaya çıktı.
14 Temmuz 2016’da, Uludağ Üniversitesi'nde "devlet aleyhinde propaganda yaptığı" suçlamasıyla işine
son verilen 'Prof. Dr. Şermin Külahoğlu ile dayanışma amacıyla Eğitim Sen Bursa Şubesi tarafından
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düzenlenen basın açıklamasına katılan akademisyenler de soruşturmanın hedefi oldu. 24 Haziran 2016
tarihinde düşünce ve ifade özgürlü için Uludağ Üniversitesi Rektörlük binası önünde yapılan basın
açıklamasına katılan 6 öğretim üyesine Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açıldı.
22 Temmuz 2016’da, Mezuniyet töreninde "Gazetecilik Suç Değildir", "Sansüre Hendek Kazmaya
Geliyoruz" pankartları açan Ege Üniversitesi öğrencileri hakkında, savcılığın ardından üniversite yönetimi
de soruşturma açtı.
12 Ağustos 2016’da, Minbic'te yaşamını yitiren MLKP militanı Sevda Çağdaş'ın (Raperîn Dicle) anmasına
katılan 10 kişi hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren 10 kişiye,
"Minbic şehidi Sevda Çağdaş ölümsüzdür" pankartı, Çağdaş'ın fotoğrafı ve atılan sloganlar suç unsuru
olarak gösterildi.
12 Ağustos 2016’da, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın aynı gerekçeyle 55 kişiyle birlikte
yargılandığı soruşturmada 54 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, Başaran’a iki yıl aradan sonra
takipsizlikle sonuçlanan soruşturma kapsamında yeni dava açıldı.
19 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, KHK ile görevlerinden alınan 16 öğretmen
"Öğretmenime dokunma" tişörtleri ile okula gittikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Silvan Emniyet
Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 16 öğretmen, "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde kişi
başı 219 TL olmak üzere 3 bin 504 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
1 Ekim 2016’da, Darbe gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
öğretim üyesi ve Ankara Tabip Odası Yöneticisi olan Dr. Benan Koyuncu, 667 sayılı KHK gerekçe
gösterilerek görevinden alındı.
3 Ekim 2016’da, İzmir 8 Mart Kadın Platformu, Eğitim Sen 1 Nolu Şube Kadın Sekreteri Ayşegül
Kocaaslan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okuduğu basın metni nedeniyle valilik tarafından hakkında
açılan soruşturma sonucu kıdem durdurma cezası verildiği öğrenildi.
14 Ekim 2016’da, Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği tarafından soruşturma açılan İzmit Seka Devlet Hastanesi Doktoru, aynı zamanda MazlumDer Eski Başkanı yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Valiliği tarafından açığa alındı.
24 Ekim 2016’da, Katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Lozan” çıkışını
tartışırken kullandığı "Vatana ihanetten yargılanacaklar, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Genelkurmay
Başkanı da, hepsi. Devran değişecek" ifadesi nedeniyle, hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla
soruşturma açılan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, savcılık sorgulamasının
ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nasuh Mahruki, adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.
26 Ekim 2016’da, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerinin şikayeti üzerine Kürtçe ders işleyen
öğretmenler hakkında idari soruşturma açtığı öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere not
göndererek ifade vermelerini istedi. Şu ana kadar müdürlüğün hazırladığı 360 dosyanın 68’i İl Disiplin
Kurulu'na gönderildi.
28 Ekim 2016’da, İzmir Buca'da yaşayan Murat Bingöl hakkında sosyal medya hesabında HDP Genel
Merkezi'nin açıklamalarını ve Mısır'da duvarlara asılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir afişi paylaştığı
gerekçesiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.
1 Kasım 2016’da, Çukurova Üniversitesi'nde okuyan 51 öğrenci hakkında Adana 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde "örgüt propagandası yapmak" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlamasıyla
tutuksuz yargılanan 51 öğrencinin 4. duruşmasına bugün devam edildi Duruşmaya başka bir davadan
ötürü Erzurum Cezaevinde tutuklu bulunan Bahar Yücekaya SEGBİS ile katılırken, diğer öğrencilerin
sadece avukatları katıldı. Kimlik tespiti ardından savunma yapan Yücakaya, kendisinin duruşmaya katılıp,
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duruşmada savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme Yücekaya'nın talebini kabul ederken,
savunması alınmadan Ferhat Demir hakkında yakalama kararı çıkartıp duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.
10 Aralık 2016’da Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından 6 öğrenciye hiç bir eylem
ve etkinlik gerekçe gösterilmeden soruşturma açıldığı öğrenildi. Öğrencilere iletilen soruşturma evrakında,
"PKK/KCK Terör Örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde
yer alarak, PKK/KCK Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda ilimizde eylem/etkinlik
düzenleyerek Terör Örgütü Propagandası yapmak" ifadelerine yer verildi.
14 Aralık 2016’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Grup Abdal solisti Haluk Tolga
İlhan'a iki soruşturma birden açtı. Açılan soruşturmalardan biri ise tutuklu gazeteciler için düzenlenen
ancak yapılamayan bir konser olduğu öğrenildi.
25 Aralık 2016’da, Barış İçin Akademisyenlerin yayınladığı "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine
destek verdiklerini açıklayan sinemacılara soruşturma açıldı. Oyuncular Sendikası’na İstanbul İl Emniyet
Müdürü Haydar Özdemir imzası ile gönderilen bilgilendirme metninde, “Sözde çağrı ve barış
müzakarelerine destek amaçlı bildiri yayınlayan 11328 şüpheli hakkında 2016/5734 sayılı evrak üzerinden
‘Terör örgütüt propagandası yapmak’ suçundan soruşturma yürütülürken 14701/2016 tarihinde, konusu
suç teşkil eden bildiri içeriği ve bildiride bulunanlara destek olmak amacıyla bildiri yayınlayan sinemacı
olduğu bildirilen 433 kişi hakkında ‘Suçu ve suçluyu övmek’ yönünden soruşturma başlatıldı” denildiği
öğrenildi.
2016 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar
3 Ocak 2016’da, Kars ilinde, yerel sanatçılık yapan Muhammed Uğuztemur hakkında ''Oremar'' isimli
şarkıyı seslendirdiği için hakkında, örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 20 ay hapis cezası istemiyle dava
açıldı.
4 Ocak 2016’da Van’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından
dönemin belediye başkanlarının ve BDP yöneticilerinin olduğu 10 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi
oldukları” suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında
mahkeme heyeti, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya ve eski BDP Van İl Başkanı Cüneyt
Caniş’e 15’er yıl hapis cezası, eski Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler’e 9 yıl, eski Bostaniçi Belediye
Başkanı Nezahat Ergüneş’e 13 yıl, eski Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan’a 9 yıl, eski Özalp
Belediye Başkanı Murat Durmaz’a 12 yıl, eski BDP yöneticileri Veli Avcı’ya 15 yıl, M. Emin Yıldız’a 12 yıl,
Halis Çakır’a 12 yıl, Derviş Polat’a 9 yıl, Metin Adogit’e 13 yıl 6 ay, Mihribah Şah’a 12 yıl, Hecer Saruhan’a
8 yıl hapis cezası verdi.
5 Ocak 2016’da, Ağrı ilinde, HDP PM Üyesi Nizamettin Öztürk, hakkında 2011 yılında Manisa'da yaptığı
bir konuşma gerekçe gösterilerek, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla
açılan davada verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanması üzerine gözaltına
alındı. Gözaltına alınan Öztürk, adliyedeki işlemlerin tamamlanması ardından tutuklandı.
5 Ocak 2016’da, Van'da, sosyal paylaşım hesabından "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla
tutuklanma talebiyle mahkemeyle sevk edilen Eğitim Sen Çatak İlçe Temsilci Eda Çelik, serbest bırakıldı.
6 Ocak 2016’da Özel harekât timlerinin operasyonu sonucu Şırnak/Silopi’de gözaltına alınan 37 kişiden
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla
tutuklandı.
8 Ocak 2016’da Zorunlu askerlik hizmetini yaptığı İskenderun (Hatay) Merkez Komutanlığı’nda diğer
askerlerin iniş yapan bir helikopter için “inşallah terörist cenazesi getirmiştir” sözlerine söylemine tepki
gösterdiği için “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla 20 Ağustos 2015’te tutuklanan Mehmet
Emin Ergül adlı erin yargılanmasına başlandı. İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Mehmet Emin Ergül ile birlikte avukatı İlhan Öngör katıldı. Duruşmada sanık erin savunmasını
714

alan mahkeme heyeti, Mehmet Emin Ergül’ün tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 18 Ocak
2016’ya erteledi.
6 Ocak 2016’da HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlar kapsamında Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen
operasyonun ardından haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 9 kişinin yargılanmasına başlandı. Sanıkların
yakın zamanda katıldıkları tüm eylemlerin suç olarak gösterildiği davanın ilk duruşması Tarsus 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanan tutuklu sanıklar Ahmet
Kızmaz, Kadri Ezer, Eşref Tarım, Mahmut Bülbül ile tutuksuz sanıklar Cevahir Çelikten, Cemal Bozkurt,
İlhan Işıksal, Kafur Korhan ve Kadriye Bayram katıldı. 625 sayfalık iddianameyi okuyan ve sanıkların ilk
savunmalarını alan mahkeme heyeti, Eşref Tarım ve Kadri Ezer’in tahliye edilmesine karar vererek
duruşmayı 23 Şubat 2016’ya erteledi.
8 Ocak 2016’da Ağrı’da 2015 yılının Nisan ayında düzenlenen operasyonun ardından 4’ü tutuklu 10 kişi
hakkında “KCK Adalet Komisyonu’nda yer aldıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Ağrı Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, Haydar Öztürk,
Nesim Aslankılıç, Osman Aslan ve Abdullah Pehlivan’ın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar
vererek duruşmayı 25 Mart 2016’ya erteledi.
12 Ocak 2016’da Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hakkında 16 Mart 2014’de yazdığı “Mecbur
olmasa bu kadar kötü olur mu?” başlıklı yazıda yer alan ve “ölü sevici” anlamına gelen “nekrofil”
sözcüğüyle Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Bakırköy 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla
yargılanan Mümtazer Türköne’nin ifadesini alan hâkim, sanığın beraat ettiğini açıkladı.
12 Ocak 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak hakkında “yasadışı örgüt
üyesi olduğu” suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, dosyanın halen Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden KCK Ana Davası
dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada delil olarak, Gültan
Kışanak’ın “Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nde (KJA/Kongra Jınên Azad/Özgür Kadın Kongresi) aktif
görev aldığının tespit edildiği” gösterilmişti.
13 Ocak 2016’da İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Tayfun
Kardaşoğlu adlı kişi “internette yazdığı mesajlarla cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla aynı gün
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
14 Ocak 2016’da Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
etmek” iddiasından açılan davaya devam edildi. Erciş 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka
bir davadan tutuklu olan İdris Yılmaz “yol güvenliği” gerekçesiyle getirilmedi. İdris Yılmaz’ın tele konferans
yoluyla ifade vermeyi reddetmesi üzerine hâkim duruşmayı 21 Ocak 2016’ya erteledi.
16 Ocak 2016’da Adana’da 2010 yılında Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDGM) üyelerine
düzenlenen operasyonun ardından 11 kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Adana 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, 8 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasıyla 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Duruşmada 3 sanık da beraat etti.
16 Ocak 2016 tarihinde, Spor Toto 2'nci Lig'de mücadele eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya
kalmayı başaran Amed Spor'a, TFF Disiplin Kurulu tarafından, "ideolojik propaganda yapıldığı" iddiasıyla
40 bin TL para cezası verildi. Para cezasının gerekçesi, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Urfa'yla
oynanan maçta, Amed Spor taraftarının "Sur içi/Cizre halkı yalnız değildir", "Direne direne kazanacağız"
sloganlarını gösterildi.
20 Ocak 2016’da Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Mart 2014’te başbakanlığı döneminde İzmir’de düzenlediği
miting öncesinde miting alanına giden konvoya “el hareketi yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açılan
Filiz Akıncı’nın yargılanmasına devam edildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla
TCK’nin 125. maddesi uyarınca hapis cezası istenen Filiz Akıncı’nın İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmasında hâkim, sanığa 11 ay 20 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.
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21 Ocak 2016’da Facebook hesabından yazdığı mesajlar nedeniyle Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde
gözaltına alınan S.A. (19) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
19 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 2014 yılında düzenlenen Newroz kutlamasında yaptıkları
konuşmalarla “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddia edilen 15 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Silvan Adliyesi’ndeki duruşmada hâkim dosyayı, “görevsizlik” kararı vererek Diyarbakır’da ilgili ağır ceza
mahkemesine gönderdi.
21 Ocak 2016’da Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
etmek” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmak” iddialarından açılan 2 ayrı davaya devam edildi. Erciş
Ağır Ceza Mahkemesi’nde TMY’nin 7/2. maddesinden açılan davanın duruşmasında İdris Yılmaz’ın
ifadesini alan mahkeme heyeti, sanık gazetecinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 15 Şubat
2016’ya erteledi. İdris Yılmaz’ın TCK’nin 299. maddesinden yargılandığı davanın Erciş 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşması ise ertelendi.
28 Ocak 2016’da İstanbul’da yaşayan A.K. hakkında facebook.com adresinde kendisine ait hesaptan
2013 yılında yazdığı mesajlarla Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın
sonuçlandığı öğrenildi. Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, A.K.’ye
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 10 bin 620 lira adli para cezası verdi.
28 Ocak 2016’da Başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili fotoğraf paylaşım sitesi
instagram.com adresindeki hesabından kullandığı ifadeler nedeniyle Merve Büyüksaraç hakkında açılan
davaya devam edildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Türk Ceza
Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca açılan davanın Çağlayan (İstanbul) 29. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmasında sanığın ifadesini alan hâkim duruşmayı erteledi.
28 Ocak 2016’da Etkin Haber Ajansı muhabiri Arzu Demir hakkında HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile
2014 yılının Ağustos ayında yaptığı röportaj gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. İddianameyi kabul eden Çağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Arzu
Demir’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
28 Ocak 2016’da Faili meçhul şekilde öldürülen Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin
dağıtımcısı Kadri Bağdu’nun avukatı Tugay Bek hakkında cinayete ilişkin yaptığı değerlendirmede
kullandığı ifadeler nedeniyle TCK’nin 301. maddesinden açılan davaya başlandı. Adana 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık avukatın savunmasını alan mahkeme heyeti, beraat kararı verdiğini
açıkladı.
28 Ocak 2016 tarihinde, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, 2007-2009
tarihlerinde DTK Eşbaşkanlığı yaptığı dönemle ilgili açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
Türk hakkında, "örgüte üye olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet
etmek" suçlarından 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca Türk hakkında hazırlanan 44 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul
edildi.
1 Şubat 2016’da Kanal D’de 30 Eylül 2015’te yayınlanan ve İrfan Değirmenci’nin sunduğu “Kanal D Haber
Günaydın” programında “cumhurbaşkanına hakaret edildiği” gerekçesiyle programı hazırlayan ve sunan 4
kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. Programda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın seçim
çalışmaları kapsamında Almanya’da düzenlediği mitingle ilgili haberin arka plan görüntülerinde “Katil
Erdoğan” yazılı pankartın 2-3 defa görünmesini suç unsuru sayan savcılığın, program sunucusu İrfan
Değirmenci, Kanal D Televizyonu Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Haber Müdürü Fevzi
Yeniçeri ve haber editörü Ali Ekber Aydın hakkında hazırladığı iddianameyi Bakırköy 39. Asliye Ceza
Mahkemesi kabul etti.
1 Şubat 2016’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Işid sever” dediği için hakkında “kamu görevlisine
görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla dava açılan eski milletvekili Hüseyin Aygün’ün karar
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duruşması görüldü. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, Hüseyin Aygün’e
TCK’nin 125. maddesi ve 216. maddesi uyarınca toplam 1 yıl 11 ay hapis cezası verdi.
1 Şubat 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ağustos 2016’da yapılan özyönetim/özerklik ilânının
ardından gözaltına alınarak tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un da
aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. 4’ü tutuklu, 2’si tutuksuz 6 kişi hakkında
hazırlanan iddianamede, şüphelilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozdukları” iddiasıyla
“ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla” cezalandırılmaları istendi. İddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1 Şubat 2016’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında daha önce yapmış
olduğu siyasi faaliyetler ve toplantılar gerekçe gösterilerek 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddialarıyla Diyarbakır Savcılığı tarafından hazırlanan 44 sayfalık
iddianameyi Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.
2 Şubat 2016’da Çağlayan (İstanbul) Adliyesi’nde rehin alındıktan sonra öldürülen savcı Mehmet Selim
Kiraz’la ilgili Taraf Gazetesi’nde yayımlanan haberler gerekçe gösterilerek haklarında “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” suçundan dava açılan Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı ile dönemin Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Tunca Öğreten hakkında açılan dava sonuçlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit
olmaması nedeniyle beraat etmelerine karar verdi.
2 Şubat 2016’da Ağrı’da 1 Eylül 2015’te Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde “Halkımızın
özyönetimini selamlıyoruz” yazılı pankartı taşıyarak haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
suçlamasıyla dava açılan 13 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, pankartta suç unsuru teşkil
edecek bir şey bulunmadığından dolayı sanıkların beraat ettiğini duyurdu.
2 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’nde yaşayan Mehmet Kartal çeşitli internet sitelerindeki
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
2 Şubat 2016’da Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Özgür Mumcu hakkında, gazetenin 18 Mayıs 2015 tarihli
nüshasında yer alan köşe yazısındaki ifadeler gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
iddiasıyla açılan davaya başlandı. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya
katılan tutuksuz sanık Özgür Mumcu’nun ifadesini alan hâkim duruşmayı erteledi.
3 Şubat 2016’da Ağrı’da sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
4 Şubat 2016’da Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüne neden olan çifte bombalı saldırıya dair
istihbari bilgileri zorunlu askerlik hizmetini yaptığı dönemde sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan
Utku Kalı’nın yargılanmasına devam edildi. Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını
açıklayan mahkeme heyeti, Utku Kalı’nın beraat ettiğini duyurdu.
5 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır’dan ulusal yayın yapan JİYAN TV isimli televizyon kanalına, RTÜK
tarafından 06 ve 10 Ocak 2016 tarihlerinde yayınlanan Kürtçe müzik kliplerinde giyilen mekap ayakkabı ile
kıyafetler gerekçe gösterilerek, "örgüt propagandası" iddiasıyla para cezası verildi.
5 Şubat 2016’da MİT’e ait olan ve içinde silah olduğu ortaya çıkan tırlarla ilgili yaptıkları haberler nedeniyle
26 Kasım 2016’da tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara
Temsilcisi Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklama kararına gerekçe olarak
gösterilen “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme"” “siyasi ve askeri casusluk”, “gizli kalması
gereken bilgileri açıklama”, “yasadışı örgütü propagandası yapmak” suçlamaları dâhilinde hazırlanan
iddianameyi kabul eden Çağlayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 25 Mart 2016’da
başlanacağı öğrenildi.
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7 Şubat 2016’da Malatya’da “Barışın sesini yükseltmek için birleşelim” yazılı afiş asan Emek Partisi üyesi
11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi daha sonra serbest bırakılırken, 7’sine “Kabahatler Yasası’na muhalefet
ettikleri” gerekçesiyle 219’ar TL para cezası verildiği öğrenildi.
9 Şubat 2016’da Ankara Katliamı’nı protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Mersin’de düzenlenen mitingde
konuşma yapan Emek Partisi İl Örgütü yöneticisi Mehmet Taşçı hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Mehmet Taşçı’nın yargılanmasına 14 Mart 2016’da Mersin 6.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı öğrenildi.
9 Şubat 2016’da, Tutuklu Van ili Çatak ilçe Belediye Eşbaşkanı Evin Keve'nin kardeşi Barış Keve,
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
9 Şubat 2016’da, Şırnak ilinde, 1 Ocak günü Şırnak'ta tutuklanan Şeyh Baki Kutlu, Şırnak Asliye Ceza
Mahkemesi'nde duruşmaya çıkarıldı. Yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret
etmek" ve "Halkı kin ve nefrete sevk etme" iddiasıyla, 3 yıl 2 ay ceza verdi. Kararın ardından Kutlu, Şırnak
T Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.
10 Şubat 2016’da İzmir’de üniversitelerindeki çay zamlarına karşı Çiçek Abbas Filmi’nden esinlenerek,
“Herkese benden çay, Tayyip’e yok” yazılı pankart yaptıran Ege Üniversitesi öğrencileri Muhammed Kül,
Çiğdem Geçimli ve Erdal Kozan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” açılan davaya başlandı.
İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ve tanık sıfatıyla dinlenen polislerin ifadesini
alan hâkim duruşmayı erteledi.
11 Şubat 2016’da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasına yayın yasağı getirilmesini köşe yazısında eleştiren
Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada TCK’nin
299. maddesi uyarınca yargılanan Ender İmrek’in ifadesini alan hâkim duruşmayı 17 Mart 2016’ya
erteledi.
11 Şubat 2016’da Sosyal medya hesabında 20 Mart 2015 tarihinde yazdığı yazı nedeniyle hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava açılan Hilal Kalafat’ın karar duruşması görüldü.
Afyonkarahisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim, sanığa verilen 2 yıl 4 aylık hapis
cezasında; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik
tedbirine tabi tutulmasına karar verdi.
11 Şubat 2016’da Gaziantep’te 10 Şubat 2016’da gözaltına alınan DİHA muhabiri Nazım Daşdan
haberleri ve facebook mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
12 Şubat 2016’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Malatya İl Örgütü yöneticisi Serdar Yücekaya
hakkında facebook hesabından yazdığı mesajlar nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Malatya 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, Serdar Yücekaya’ya “MLKP, DHKP-C ve PKK
örgütlerinin propagandalarını yaptığı” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
12 Şubat 2016’da Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Melih Gürler hakkında 10 Kasım 2015’te
Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mektup nedeniyle açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi.
“Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddia edilen Melih Gürler’e Bafra 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada TCK’nin 299. maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
12 Şubat 2016’da Eski Van Milletvekili Aysel Tuğluk hakkında 17 Mart 2013’te Van’da düzenlenen Newroz
kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Van 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle Aysel Tuğluk’a 10 ay
hapis cezası verildi.
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15 Şubat 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, Kenan Ultar isimli yerel sanatçı, Temmuz ayında gözaltına
alındıktan sonra "Örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklandı. Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada Ultar hakkında, sunuculuk yaptığı etkinlik sırasında kitleye Türkçe anlamı "Yaşa" olan Kürtçe
"Biji" diye seslendiği ve "Biji serok Apo" sloganına teşvik etmek ve kalabalığı "coşturmak" iddiasıyla, 1 yıl 6
ay hapis cezası verildi.
16 Şubat 2016’da “Özerklik” ilanı nedeniyle Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki operasyon sonucu 23 Ağustos
2015’te tutuklanan Silvan Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Bodakçı, İsa Yanık ve Hayati Cesur’un
yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “devletin birliğini ve
bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla TCK’nin 302. maddesine göre “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”
istemiyle yargılanan sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 17 Mart 2016’ya erteledi.
16 Şubat 2016 tarihinde, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Fenerbahçe ile oynadığı maça "Çocuklar
ölmesin maça da gelsin" pankartı nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Amedspor'a, talimatlara aykırılık
gerekçesiyle 5.000 TL para cezası verildi.
17 Şubat 2016’da Düzenledikleri basın açıklamasıyla “özerklik” ilan ettikleri gerekçesiyle düzenlenen
operasyonun ardından Hakkâri Belediyesi Eş başkanları Nurullah Çiftçi ve Dilek Hatipoğlu’un da
bulunduğu 6’sı tutuklu 11 kişinin yargılanmasına devam edildi. Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart 2016’ya erteledi.
18 Şubat 2016’da Edirne’nin Keşan İlçesi’nde ÖDP İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Karagöz,
yerel gazetelere yaptığı bir açıklama gerekçe gösterilerek “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan tutuklandı.
19 Şubat 2016’da Tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında 17 ve 25
Aralık operasyonları ile ilgili kaleme aldığı yazısı nedeniyle açılan davaya devam edildi. Çağlayan
(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret
etmekle” suçlanan Can Dündar savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden hâkim
duruşmayı 25 Nisan 2016’ya erteledi.
23 Şubat 2016’da Yüzüklerin Efendisi adlı roman serisinin karakterlerinden Gollum’la ilgili bir ekran
görüntüsünü Recep Tayyip Erdoğan’la benzerlik kurarak facebook sayfasından yaygınlaştıran Bilgin Çiftçi
adlı doktor hakkında açılan davaya Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İdari soruşturma
sonunda memuriyetten men cezası verilen ve “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanan
Bilgin Çiftçi’yle ilgili 23 Şubat 2016’da yapılan yargılamada hâkim, Gollum’un kötü karakter olup
olmadığının belirlenmesi için istenen bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 12 Mayıs
2016’ya erteledi.
23 Şubat 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve
haklarında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına başlandı. Ağrı 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından sanıkların savunmalarını
alan mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mart 2016’ya erteledi.
23 Şubat 2016’da Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 2012 yılında “KCK Soruşturması” kapsamında
düzenlenen operasyonun ardından haklarında “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılan 20 kişinin
yargılanmasına başlandı. Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı sanıkların katılmaması
nedeniyle mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 10 Mayıs 2016’ya
erteledi.
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23 Şubat 2016’da Bingöl’ün Kiğı İlçesi’nde evine yapılan baskınla gözaltına alınan DBP İlçe Örgütü
yöneticisi Sabri Akçan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla tutuklandı.
24 Şubat 2016’da, Van'da "kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan yargılanan Baro Başkanı Murat
Timur beraat etti.
24 Şubat 2016’da Diyarbakır’daki operasyonda gözaltına alınan Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Muhammed Yusuf Keskin not defterinde bulunan yazı ve telefon numaraları gerekçe
gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.
25 Şubat 2016’da İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 14 kişiden 11’i, facebook
hesaplarındaki mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
26 Şubat 2016’da Radikal Gazetesi yazarı Cengiz Çandar hakkında 7 yazısında “cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Cengiz Çandar’ın TCK’nin 299. maddesi uyarınca
yargılanmasına 7 Nisan 2016’da Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
27 Şubat 2016’da Batman’da öz yönetim ilanı ile ilgili yapılan basın açıklamasına katılan 54 kişi hakkında
“devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen
iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Aralarında Batman Belediyesi eş başkanları Sabri Özdemir ile
Gülistan Akel’in de bulunduğu 54 kişinin yargılanmasına 4 Nisan 2016’da Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlanacak.
27 Şubat 2016’da Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde yaşayan Gizem Yerik, internet mesajları gerekçe
gösterilere “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
29 Şubat 2016’da Yalova’da 13 Mayıs 2015’te, Soma’daki maden katliamının yıl dönümü dolayısıyla
Birleşik Haziran Hareketi’nin düzenlediği yürüyüşte “hırsız, katil Erdoğan” sloganı attıkları gerekçesiyle
haklarında dava açılan 15 kişinin karar duruşması görüldü. Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan sanıkların son savunmalarını alan
hâkim, sanıklar hakkında beraat kararı verdiğini açıkladı.
1 Mart 2016’da Haftalık yayımlanan Nokta Dergisi’nin cumhurbaşkanının yer aldığı 24. sayısının kapağı
nedeniyle derginin Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan
hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” suçundan 20’şer yıla kadar hapis
cezası istendiği davaya devam edildi. Çağlayan (İstanbul) 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savcının mütalaasını alan mahkeme heyeti, Cevheri Güven ve Murat Çapan’ın savunmalarını
hazırlamaları için duruşmayı erteledi.
1 Mart 2016’da Diyarbakır’da Recep Tayyip Erdoğan’ın billboarda asılı afişini yırttığı gerekçesiyle
haklarında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istenen 12 ve 13
yaşındaki iki erkek çocuğunun “suçun unsurlarının oluşmadığından ötürü” Diyarbakır 1. Çocuk
Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat ettikleri öğrenildi.
1 Mart 2016’da Hakkâri’de 2011 yılında yapılan “KCK operasyonlarında” gözaltına alındıktan sonra
serbest bırakılan 22 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını almaya devam eden mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan
12 kişi hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 19 Nisan 2016’ya erteledi.
1 Mart 2016’da Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) kuruluş dönemindeki faaliyetleri gerekçe
gösterilerek haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açılan
Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ile Yasemin Öztürk ve Ali Özkan’ın karar
duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar
duruşmasında mahkeme heyeti, savcının mütalaasına uyarak sanıkların beraat ettiğini açıkladı.
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2 Mart 2016’da Gazeteci Arzu Yıldız hakkında “sosyal medya üzerinden cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
iddiasıyla açılan davaya başlandı. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına
katılan Arzu Yıldız’ın ifadesini alan hâkim, savunmasına devam etmesi için Arzu Yıldız’a süre vererek
duruşmayı erteledi.
2 Mart 2016’da Düzenledikleri basın açıklamasıyla “özerklik” ilan ettikleri gerekçesiyle düzenlenen
operasyonun ardından Hakkâri Belediyesi Eş başkanları Nurullah Çiftçi ve Dilek Hatipoğlu’un da
bulunduğu 6’sı tutuklu 11 kişinin yargılanmasına devam edildi. Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada savcının mütalaasını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam
etmesine karar vererek duruşmayı 25 Mart 2016’ya erteledi.
3 Mart 2016’da İzmir’de 12 Mart 2015’te düzenledikleri basın açıklamasında kullandıkları “diktatör
Erdoğan” ifadesi nedeniyle haklarında “cumhurbaşkanına hakaret etmek” suçlamasıyla dava açılan
Osman Seçkin Can, Meltem Ayvalı ve Erdem Şahin adlı 3 kişinin karar duruşması görüldü. İzmir 3. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, sanıkların üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması
nedeniyle beraat kararı verdiğini açıkladı.
4 Mart 2016’da Düzenledikleri basın açıklamasıyla “özerklik” ilan ettikleri gerekçesiyle düzenlenen
operasyonun ardından Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Şaziye Önder’in de bulunduğu tutuklu 18 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını alan
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 17’sinin tahliye edilmesine, Şaziye Önder’in ise tutukluluk halinin
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
7 Mart 2016’da Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Eş Başkanı Sinan Zincir hakkında
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) hakaret ettiği iddiasıyla TCK’nin 301. maddesinden açılan davanın
duruşması Çağlayan 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada taraf avukatlarının taleplerini
dinleyen mahkeme heyeti, Sinan Zincir’e 8 bin 840 TL para cezası verdiğini açıkladı.
7 Mart 2016’da Urfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenler Aynur Özbadem, Nurcan Kurt, Fevzi Defişet ve
Songül Onbayram, sosyal medyadaki paylaşımlarında "örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle açığa
alındı. edinilen bilgilere göre, Siverek Kaymakamlığı'nın kararıyla öğretmenler açığa alınırken, ayrıca ismi
öğrenilemeyen ücretli 2 öğretmenin de sözleşmesine son verildi.
8 Mart 2016’da Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı Barış İnce hakkında gazetede 3 Mart 2014’te
“Ceplerine Duble Yol Yapmışlar” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle açılan davada yaptığı savunma
nedeniyle açılan yeni dava Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Recep Tayyip
Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Salih Koç ve Arzu Akalan’ın da şikâyetçi olduğu davanın karar
duruşmasında hâkim, Barış İnce’ye “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” ve
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
8 Mart 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde düzenledikleri basın açıklamasıyla “özerklik” ilan ettikleri
gerekçesiyle düzenlenen operasyonun ardından Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Sara Kaya’nın da
bulunduğu tutuklu 9 kişinin karar duruşması görüldü. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların son kez savunmalarını alan mahkeme heyeti, Sara Kaya, HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Sabiha
Gündüz, DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Zeynep Algan, MEYA-DER Şube Eş Başkanı Salih Cebe ve DBP
İlçe Örgütü yöneticisi Erhan Dinç’e “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.
Sanıklardan Faysal Dağ, Ramazan Artan ve Nazlı Duman beraat ederken, özyönetim açıklamasını
okuyan Muhsin Aksan için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” ve “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla
8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.
8 Mart 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ağustos 2016’da yapılan özyönetim/özerklik ilânının
ardından gözaltına alınarak tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un da
aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan davaya başlandı. 4’ü tutuklu, 2’si tutuksuz 6 kişi hakkında
hazırlanan ve şüphelilerin “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozdukları” iddiasıyla “ağırlaştırılmış ömür
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boyu hapis cezasıyla” cezalandırılmalarının istendiği iddianameyi kabul eden Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fatma Şık Barut,
Seyit Narin, DBP Sur İlçe Örgütü Eş Başkanı Ali Rıza Çiçekli ile Kadın Akademisi çalışanı Güneş Ölmez’in
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 26 Mayıs 2016’ya erteledi.
9 Mart 2016’da El-Kaide’nin silahlı saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo ile
dayanışmak amacıyla saldırıya konu olan karikatürü Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşelerinde 14 Ocak
2015’te yayımlayan yazarlar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında açılan davaya devam edildi. İki
yazarın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamakla” suçlandığı davanın Çağlayan
(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına sanıklar katılmadı. Şikâyetçilerin ifadesini alan
hâkim, TCK’nin 216. maddesi uyarınca yargılanan sanıkların bir sonraki duruşmada dinlenebilmesi
amacıyla duruşmayı erteledi.
9 Mart 2016’da Isparta’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.Ş. “internet üzerinden yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
9 Mart 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 23 Şubat 2016’da, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında
mahsur kaldıkları bodrum katına güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu yaşamını
yitiren 177 kişiden birinin, Azadiya Welat Gazetesi Çalışanı Ömer Baran olduğu belirlendi. Azadiya Welat
gazetesi çalışanları Ömer Baran, Sabri Adanır ve Murat Demir hakkında gazete dağıtımı yaptıkları için
2014 yılında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açılmıştı. Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan
yargılamanın görülen karar duruşmasına yaşamını yitiren Baran'ın yokluğunda, sanık avukatları ile
sanıklardan Murat Demir SEGBİS sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama
itibariyle gazete çalışanlarının avukatlarından son savunma ve taleplerini aldı. Avukatlar ise yaşamını
yitirmesi nedeniyle Ömer Baran hakkındaki dosyanın düşürülmesini isterken, diğer gazete çalışanlarının
da beraatını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, yaşamını yitiren Ömer Baran ve diğer gazete çalışanları
hakkında TMK ve TCK 220/6 delaleti ile 314/2 maddesi gereğince "Örgüt üyesi olmamakla beraber, örgüt
faaliyetlerinde bulunmak" iddiası ile 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
10 Mart 2016’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı (DİSK) Kani Beko hakkında
Suruç'ta 20 Temmuz 2015’te düzenlenen intihar eylemine ilişkin yaptığı açıklama nedeniyle ve söz konusu
açıklamayı haberleştiren Zaman Gazetesi’nin eski Yazı İşleri Müdürü Harun Reşit Çümen hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili
İdris Kurt tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.
10 Mart 2016’da Facebook hesaplarına yazdıkları mesajlar nedeniyle haklarında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açılan HDP üyesi Cemal Demir ile Agit Bakır’ın karar
duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık avukatlarının
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 2’şer yıl 6’şar ay hapis
cezası verdi.
11 Mart 2016’da Facebook sayfasına yazdığı mesaj nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
iddiasıyla dava açılan Tamer Karaman’ın yargılanmasına başlandı. Aliağa (İzmir) Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada sanığın savunmasını ve savcının esas hakkındaki mütalaasını alan
hâkim, Tamer Karaman’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
11 Mart 2016’da İstanbul’da 2 Şubat 2016’da evinden çıktıktan sonra gözaltına alınan ve aynı gün
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan jiyan.org haber sitesinin
muhabiri Hayri Tunç’un yargılanmasına başlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
Hayri Tunç’un ifadesini alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesine karar vererek dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.
14 Mart 2016’da Ankara Katliamı’nı protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Mersin’de düzenlenen mitingde
konuşma yapan Emek Partisi İl Örgütü yöneticisi Mehmet Taşçı hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sunulan
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görüntülerde Mehmet Taşçı’nın slogan atmadığı tespit
sonuçlandırmayarak duruşmayı 4 Mayıs 2016’ya erteledi.

edilmesine

rağmen

hâkim

davayı

15 Mart 2016’da Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Nişantaşı Üniversitesi’nden
atılan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Öğretim Üyesi Kıvanç Ersoy yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni ve organlarını aşağıladıkları” iddialarıyla tutuklandı. Akademisyenler adliyedeyken destek
vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gelen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Chris Stephenson, çantasındaki
HDP İstanbul İl Örgütü’ne ait Newroz bildirileri gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
15 Mart 2016’da Eski milletvekili Sebahat Tuncel hakkında Kocaeli’de 20 Mart 2012’de düzenlenen
Newroz kutlamasında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla açılan
davaya devam edildi. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, duruşmalara
katılmadığı gerekçesiyle Sebahat Tuncel hakkında adlî kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı
alarak duruşmayı erteledi.
15 Mart 2016’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında daha önce yapmış
olduğu siyasi faaliyetler ve toplantılar gerekçe gösterilerek 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan
davaya başlandı. “Yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddialarıyla yargılanan Ahmet Türk’ün Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, dosyanın Diyarbakır 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen KCK ana davası ile birleştirilmesine karar verdi.
15 Mart 2016’da “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı
yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 2009
yılında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan tutuksuz 175 kişinin yargılanmasına
devam edildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların delil ikamesini yapan
mahkeme heyeti, sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddettikten sonra duruşmayı 24 Mart 2016’ya
erteledi.
16 Mart 2016’da Mersin’de, 10 Ekim 2015’teki Ankara katliamını protesto gösterisine katılan Aynur Şahin
ve Tayfun Şahin adlı 2 kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya
başlandı. Mersin 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, sanıkların olaya dair savunmalarını
aldı. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 17 Mayıs 2016’ya ertelendi.
16 Mart 2016’da CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün hakkında milletvekili olduğu 16 Haziran
2013’te twitter hesabı üzerinden polis şiddetini içeren bir görüntü ve görüntünün altına yazdığı yorum
nedeni ile TCK’nin 301. maddesi uyarınca dava açıldığı öğrenildi. Hüseyin Aygün hakkında hazırlanan
iddianameyi kabul eden Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde
başlanacak.
16 Mart 2016’da, 7 Haziran seçimlerinde "Erzurum Kürdistan'dır, Kürdistan'ın parçasıdır" diyen HDP
Erzurum eski Milletvekili Seher Akçınar Bayar'a, "Örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis
cezası verildi.
16 Mart 2016’da, İki yıl önce Kobanê'ye yönelik DAİŞ çetelerinin saldırısını protesto eylemlerinde zafer
işareti yaptığı fotoğraflarda tespit edilen Batman Üniversitesi öğrencisi C.S. hakkında Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi "örgüt propagandası"ndan 1 yıl hapis cezası verdi.
16 Mart 2016’da Erzurum’da 7 Haziran 2015’te milletvekili seçimleri sonrasında düzenlenen mitingde
yaptığı konuşma nedeniyle eski HDP Erzurum milletvekili Seher Akçınar Bayar hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Seher Akçınar Bayar’ın “Kazandığımız zafer
sayın Abdullah Öcalan’ın ve Kürdistan şehitlerimizin zaferidir” sözleri nedeniyle yargılandığı davanın
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında savcının mütalaasını alan mahkeme
heyeti, sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
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17 Mart 2016’da Batman’da 1 Ekim 2014’te IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için
düzenlenen gösteride “zafer işareti yaptığı” gerekçesiyle hakkında dava açılan Batman Üniversitesi
öğrencisi C.S.’nin karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada mahkeme heyeti, savcının beraat kararı verilmesi yönündeki görüş belirtmesine rağmen
C.S.’ye “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verdi.
17 Mart 2016’da Facebook hesabında Can Yücel’in “Ülke bölünsün istiyorum; yandaş, yalaka ve yavşaklar
bir tarafa; onurlu, şerefli, emekçi ve vatansever insanlar bir tarafa” sözlerini paylaşması gerekçe
gösterilerek “halkı suç işlemeye alenen teşvik ettiği” iddiasıyla yargılanan akademisyen Sibel Özbudun’un
yargılanmasına devam edildi. Ankara 35. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, atılı suçun
unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdiğini açıkladı.
17 Mart 2016’da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasına yayın yasağı getirilmesini köşe yazısında eleştiren
Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada TCK’nin
299. maddesi uyarınca yargılanan Ender İmrek’in ifadesini alan hâkim duruşmayı taraf avukatlarının son
savunmalarını yapması için 16 Haziran 2016’ya erteledi
17 Mart 2016’da Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök hakkında 3 Eylül 2015’teki bir yazısında, “basın
yoluyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle açılan davaya başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Ertuğrul Özkök cumhurbaşkanına hakaret etmesinin
mümkün olmadığını belirterek yazısında geçen “diktatör” ifadesini Beşar Esad için kullandığını ifade etti.
Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
17 Mart 2016’da “Özerklik” ilanı nedeniyle Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki operasyon sonucu 23 Ağustos
2015’te tutuklanan Silvan Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Bodakçı, İsa Yanık ve Hayati Cesur’un
yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “devletin birliğini ve
bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla TCK’nin 302. maddesine göre “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”
istemiyle yargılanan 3’ü tutuklu 8 sanıktan duruşmaya katılanların savunmasını alan mahkeme heyeti,
sanıkların tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs 2016’ya erteledi.
17 Mart 2016’da, Facebook hesabındaki paylaşımları nedeniyle, "Alenen suça teşvik etmekten” yargılanan
akademisyen Sibel Özbudun, beraat etti.
18 Mart 2016’da Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde 2014 yılında düzenlenen Türkü Festivali’ne davetli olarak
katılan sanatçılar Kutsal Evcimen ve Sinan Güngör hakkında sahnedeyken ifade ettikleri sözler nedeniyle
açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Festivalde “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” gerekçesiyle 2 kişi
hakkında açılan davanın Malatya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında hâkim, sanıklardan
Kutsal Evcimen’e TCK’nin 299. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık Sinan
Güngör ise beraat etti.
22 Mart 2016’da, Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında gazetenin Eş Genel Yayın
Yönetmeni ve İHD MYK üyesi Eren Keskin, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadenin ardından savcılık, Keskin'i "adli kontrol şart”ının
uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Keskin, daha sonra
serbest bırakıldı. Keskin'e "yurtdışına çıkış yasağı" getirdi.
22 Mart 2016’da, 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin çalışmalarını yürüttükleri için "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklanan üniversite öğrencileri Mutlu Tatar ve Enes Kaya'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında,
Tatar serbest bırakıldı. Kaya'nın ise ifadesini vermemesini gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına
karar verdi.
24 Mart 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Nasrettin Oral ve Sümeyye Akar adlı 2
öğretmen sosyal medya paylaşımları nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
tutuklandı.
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24 Mart 2016’da Twitter hesabındaki mesajlarıyla “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında
dava açılan Today’s Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in karar duruşması
görüldü. TCK’nin 299. maddesi uyarınca hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 44. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, Bülent Keneş’e 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi.
24 Mart 2016’da, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümü öğrencisi olan ve kalp hastalığı
bulunan mahpus Bayram Yılmaz hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan davanın duruşması Anadolu
Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Yılmaz ve ÖHD üyesi avukatlar katıldı.
Duruşmada dinlenilmesi planlanan tanığın duruşmaya katılmaması nedeniyle mahkeme heyeti, Yılmaz'ın
tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 17 Mayıs'a erteledi. Yılmaz, 23 Ekim'de Sulh Ceza
Hakimliği tarafından "örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklanmış ve Silivri L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.
Yılmaz, kemik erimesi ve kalp hastası.
25 Mart 2016’da, Urfa’nın Viranşehir ilçesi Hirrik a Jorin (Yukarı Hümeyra) köyünde jandarma tarafından
gözaltına alınan Abdulkadir Mutlu adlı yurttaş, adliyeye çıkarıldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar
nedeniyle "Örgüt propagandası" iddiasıyla savcıya ifade veren Mutlu, tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Mahkemede ifade veren Mutlu, aynı gerekçeyle tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne
gönderildi.
25 Mart 2016’da, İHD Siirt şube yönetim kurulu üyemiz Handan Can Tecavüz olaylarını ve 9 ocak Paris
katliamını kınamak amacıyla katıldığı basın açıklamasından dolayı örgüt propagandasından 3 yıl hapis
cezası almıştır.
25 Mart 2016’da, Hakkari'de "özyönetim" açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan Hakkari
Belediye Eşbaşkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çitfçi'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiye toplam 136
yıl hapis cezası verildi.
27 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, 13 Kasım 2015 tarihinde haber takibi yaptığı sırada gözaltına
alınarak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılan DİHA Muhabiri İdris Yılmaz'ın
yargılandığı davanın karar duruşması Erciş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yılmaz'a,
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme, "hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verdi. Yılmaz'ın bir üst mahkemeye avukatı aracılığıyla yaptığı
itiraz da reddedildi. Yılmaz hakkında ayrıca, "Örgüt propagandası" suçlamasıyla açılmış başka bir dava
daha bulunuyor.
29 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde 13 Kasım günü haber takibi sırasında gözaltına alınan İdris
Yılmaz, JINHA muhabiri Vildan Atmaca, IMC TV muhabiri Bekir Güneş, kameraman Ruşen Takva ve
Ajans Erciş muhabiri Ömer Yılmaz hakkında "Görevli memura mukavemet" iddiasıyla açılan davanın karar
duruşması Erciş Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılamaya dair kararını açıklamayan mahkeme
heyeti, İdris Yılmaz, Vildan Atmaca, Bekir Güneş ve Ruşen Takva hakkında beraat kararı verirken, Ajans
Erciş muhabiri Ömer Yılmaz'a ise 1 yıl hapis cezası verdi.
29 Mart 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde dün akşam saatlerinde gözaltına alınan
öğretmen Asiye Bulut, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan Halil Köse ve Maliye Müdürlüğü'nde memur
olan Ejder Gürbüz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişiden
Ejder Gürbüz "adli kontrol şartı" ile serbest bırakılırken, Bulut ve Köse ise sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı.
30 Mart 2016’da, Siirt ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Kumusra Çam isimli yurttaş,
sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı. Çam, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan
işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
31 Mart 2016’da, Mersin'de 3 Ağustos 2015 tarihinde YAKAY-DER Mersin Şubesi'ne yapılan baskında
gözaltına alınan derneğin eski Eşbaşkanı Mehmet Şirin Eruncak hakkında "örgüt propagandası yapmak"
gerekçesiyle Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Dernekte
yaşamını yitiren HPG'lilerin posterleri ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin bulunmuş olmasını
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"örgüt propagandası yapmak" suçlamasının delili olarak değerlendiren heyet, Eruncak'a 1 yıl 8 ay hapis
cezası verdi.
31 Mart 2016’da, Ankara Adliyesi'nde çalışan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 2 Nolu Şubesi
üyesi Gülçin Akçay’ın, İstanbul'daki bombalı saldırıyla ilgili kullandığı "Can güvenliğimiz kalmadı. İnsanlar
ölüyor, hiç kimse sorumluluk dahi üzerine almıyor" ifadesi ihbar sonrası yapılan ihbar "Cumhurbaşkanı'na
hakaret" sayılarak görevinden uzaklaştırıldı.
31 Mart 2016’da, Kürt illerindeki operasyonlarının durması için "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı
bildiriye imza atan ve daha sona hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışında olduğu için Yrd.
Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ile Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ile birlikte tutuklanmayan ve
30 Mart günü Türkiye'ye dönen Yrd. Doç. Dr Meral Camcı sabah saatlerinde ifade vermek üzere İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye gitti. Meral Camcı tutuklandı.
1 Nisan 2016’da, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Erciy (Budak) köyünde geçici öğretmenlik yapan Hamdiye
Saklı, 30 Mart günü geçmiş dönemlerde yaşamını yitirmiş HPG gerillalarının fotoğraflarını Facebook
hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı, Saklı, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
tutuklanarak, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
1 Nisan 2016’da, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan bir grup gencin, Kürtçe müzik eşliğinde çektikleri
halay videosunu bir sosyal paylaşım sitesine ekleyince soruşturmaya maruz kaldığı öğrenildi. Haklarında
iddianame hazırlanan biri henüz çocuk yaştaki 5 kişinin tutuksuz olarak yargılandıkları Mersin 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, her 5 çocuğa da "örgüt
propagandası yaptıkları" iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.
5 Nisan 2016’da Kocaeli’nde 2015 yılında düzenlenen bir basın açıklamasına katılan 22 kişi hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Kocaeli 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesi alan hâkim, duruşmayı 9 Haziran 2016’ya erteledi.
6 Nisan 2016’da, 11 Şubat günü Antep'te gözaltına alınıp, tutuklanan DİHA muhabiri Nazım Daştan
hakkında hazırlanan iddianame, sunulduğu Antep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Örgüt
üyesi olmak', 'Örgüt propagandası yapmak', 'Tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'Halkı
askerlikten soğutmak' suçlamalarında ayrı ayrı cezalandırılması istenen Daştan hakkında hazırlanan
iddianamedeki tek delil ise, Facebook sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi.
6 Nisan 2016’da, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde gözaltına alınan sağlık çalışanı Ercan Üzün ve
öğretmen Fatma Akkaya, ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye
sevk edilen kamu emekçileri Üzün ve Akkaya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.
6 Nisan 2016’da, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından internet üzerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında, Facebook isimli sosyal
paylaşım sitesi örgütü üzerinde ‘terör propagandası’ yaptığı tespit edilen, Başkale ilçesi Ömerdağı
köyünde ücretli öğretmen olarak görevli G.D. isimli şüpheli şahsın 5 Nisan günü gözaltına alındığı"
belirtildi. Emniyetin açıklamasında, "şüpheli şahsın, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 5
Nisan 2016 günü adli makamlara sevk edilmiş olup, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan
tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkez ve ilçelerinde huzurlu ve güvenli bir ortamın
sürdürülmesi için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.
6 Nisan 2016’da, Bitlis Adilcevaz Karayolu üzerinde önceki akşam 3 TIR'ın ateşe verilmesi üzerine Van'ın
Erciş ilçesi Örene Mahallesinde dün ve bugün yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 16 kişiden 12'si
adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 kişi de tutuklandı. Erciş Belediyesi Meclis Üyesi Halil Yılmazer
ve Erciş Belediyesi Çalışanı Fesih Ağtepe ile birlikte Abdulkadir Köroğlu'nun İlçede 12 Ekim tarihinde
yapılan basın açıklaması sırasında açıklamayı okuyan Erhan Basut'a "fizikken yakın durdukları" ve
"devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya çalıştığı" gerekçesiyle tutuklandı. DBP Erciş eski ilçe
eşbaşkanı Abidin İnci ise facebook hesabı üzerinde yaptığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
hakaret ettiği gerekçesi ile tutuklandı.
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7 Nisan 2016’da, Torun Center inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan
asansör faciasına dair yaptığı konuşmadan dolayı yargılanan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu
beraat etti.
7 Nisan 2016’da, İfadesi olduğu gerekçesi ile dün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Mersin Rojava
Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Takuş "Örgüt propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına
hakaret etmek" gerekçeleri ile tutuklandı.
7 Nisan 2016’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında Paris'te katledilen
3 Kürt kadın siyasetçi için 9 Ocak'ta düzenlenen anmada ve Sur Belediyesi eşbaşkanlarının gözaltına
alındıktan sonra yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan davanın karar duruşması görüldü. Kışanak'ın "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davada kararını açıklayan Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi, beraatına karar verdi.
7 Nisan 2016’da Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan
Diyarbakır İl Örgütü Eş Başkanı Hafize İpek hakkında 7 Haziran 2015’teki seçimler öncesi yaptığı bir
konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulduğu için katılamayan Hafize
İpek adına avukatının savunma yapmasının ardından mahkemeye heyeti, TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca
1 yıl hapis cezası verdi.
7 Nisan 2016’da Radikal Gazetesi yazarı Cengiz Çandar hakkında 7 yazısında “cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cengiz
Çandar, TCK’nin 299. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek savunma yapmadı. Duruşma, 31
Mayıs 2016’ya ertelendi.
8 Nisan 2016’da “KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekiplerinin başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın
düzenleyerek gözaltına aldığı 46 basın yayın çalışanı hakkında açılan davaya devam edildi. 46 kişiye
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının yöneltildiği davada
yargılama Çağlayan (İstanbul) 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Önceki duruşmalarda avukatların
6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’na eklenen geçici 14/4.
maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu savunarak davanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi
gerektiğini söylemişlerdi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini almaya devam etti ve
bu işlemin tamamlanması için duruşma sonunda yargılamanın 15 Temmuz 2016’ya ertelendiğini duyurdu.
8 Nisan 2016’da, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “6 Nisan 2016 tarihinde sağduyulu
vatandaşlarımızın ihbarlarıyla meydana gelebilecek PKK/KCK örgüt faaliyetlerinin deşifresi ve
önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 6 Nisan 2016 günü sosyal paylaşım siteleri üzerinde ‘ örgüt
propagandası’ yaptığı tespit edilen M.A. ve B.Z. isimli şahısların gözaltına alındığı" belirtildi. Emniyet
açıklamasında, gözaltına alınan şüpheli şahısların haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 7
Nisan 2016 günü adli makamlara sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi: "M.A. isimli şahıs ‘örgüt
propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmış, B.Z. isimli şahıs ise adli kontrol kararı verilerek serbest
bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın artarak devam edeceğine inandığımız desteği ile birlikte daha güvenli bir
Van için çalışmalara devam edilecektir.”
13 Nisan 2016’da, Mardin’in Dargeçit ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev yapan öğretmenlerden
Mahsum Akkaya ile Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda görev yapan Özge Adanur polisler tarafından
gözaltına alındı. Sosyal medyadaki paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Akkaya ve Adanur İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
14 Nisan 2016’da, Urfa’nın Hilvan ilçesinde, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan 7 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin
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ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Toprak, Müjdat Turgut, Mecnun Toprak, Adil Turtgut ve Hasan Cıdır,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
14 Nisan 2016’da, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Gençlik Meclisi üyesi
olan Mahmut Çelik ve Önder Almaz, sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. İlçe
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çelik ve Almaz'ın Hani Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı
saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve yorumlar gerekçesiyle gözaltına
alındıkları öğrenildi.
15 Nisan 2016’da, Elazığ’da Facebook'ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle yaşadığı Palu ilçesine bağlı
Ardurek (Gökdere) köyünde dün gözaltına alınan DBP ilçe yöneticisi Ramazan Ayan, 'örgüt propagandası'
yapmak iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan Ayan, Harput E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
15 Nisan 2016’da Düzenledikleri basın açıklamasıyla “özerklik” ilan ettikleri gerekçesiyle düzenlenen
operasyonun ardından Iğdır Belediyesi Eş Başkanı Şaziye Önder’in tutuklu olduğu davada 18 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını alan
mahkeme heyeti, dosyanın tek tutuklusu Şaziye Önder’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı
erteledi.
18 Nisan 2016’da Mersin Üniversitesi’nde görevli Hakan Mertcan, Mustafa Şener ve Selim Çakmaklı adlı 3
akademisyen hakkında facebook hesaplarından yaygınlaştırdıkları mesajlarla “cumhurbaşkanına hakaret
ettikleri” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi.
Hazırlanan iddianameyi kabul eden Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 6 Eylül 2016’da
başlanacak.
18 Nisan 2016’da Mersin’de 7 Ocak 2016’da tutuklanan KJA üyesi Bilmez Cengiz’in “yasadışı örgüt üyesi
olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarından yargılanmasına devam edildi. Mersin 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın ve avukatının savunmalarını alan mahkemeye heyeti, Bilmez
Cengiz’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 27 Haziran 2016’ya
erteledi.
19 Nisan 2016’da Eskişehir’de polisin ve esnafın linç ederek öldürdüğü Ali İsmail Korkmaz’la ilgili Evrensel
Gazetesi’nde yer alan bir haber nedeniyle Evrensel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arif Koşar ve Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya
devam edildi. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ve avukatlarının
son savunmalarını alan hâkim beraat kararı verdiğini açıkladı.
20 Nisan 2016’da Facebook hesabında Kobanê’de IŞİD’e karşı mücadele eden YPG ile ilgili yazdığı
ifadeler gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında dava açılan
akademisyen Sibel Özbudun’un yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmada mahkeme heyeti, atılı suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdiğini
açıkladı.
20 Nisan 2016’da Evrensel Gazetesi’nin Diyarbakır muhabiri Faruk Ayyıldız hakkında bir twitter mesajında
sarf ettiği sözler nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada hâkim, Faruk Ayıldız’ın 9 Ekim 2013 tarihli “işgalcinin varlığı silahı, askeri, polisi, şiddetiyse
elbet o işgalciye atılan her taş helaldir, haktır” mesajıyla “halkı suç işlemeye tahrik ettiği” iddiasıyla
TCK’nin 214. maddesi uyarınca 5 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası daha sonra 3 bin TL para cezasına
çevrildi.
21 Nisan 2016’da, 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı katliamını protesto etmek için Mersin’de yaptıkları
eylemin ardından haklarında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılan Emek ve
Demokrasi Platformu üyesi 18 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mersin 16. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan hâkim, duruşmayı 16 Haziran 2016’ya
erteledi.
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21 Nisan 2016’da Antalya’da polis ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla “internet siteleri aracılığıyla
cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 3’ü aynı
suçlama doğrultusunda aynı gün tutuklandı.
21 Nisan 2016’da Erzincan’da polis ekipleri düzenledikleri ev baskınlarıyla “internet siteleri aracılığıyla
cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Kazım Akpolat gözaltına alındı.
21 Nisan 2016’da Ankara’da 8 Ağustos 2015’te HDP’ye yönelik operasyonla tutuklanan 6 kişinin
yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi
olmakla” suçlanan sanıkların kimlik tespitlerini yaparak ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar
Barış Ceyhan, Mehmet Azat Yılmaz, Aynur Özcan, Burhan Dara, Erkan Kara ve Edip Öztürk’ün tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı 9 Haziran 2016’ya erteledi.
21 Nisan 2016’da, 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı katliamını protesto etmek için Zonguldak’ta yaptıkları
eylemin ardından haklarında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılan 9 kişinin
yargılanmasına başlandı. Zonguldak 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanıklar
Hüseyin Karadağ, Suna Altındağ, Hakan Dilbaz, Funda Kaya, Zülfikar Ali Samsun, İsmail Yıldız, Zuhal
Engiz, Recep Adıgüzel ve Bekir Atay’ın ifadesini alan hâkim, duruşmayı 5 Ekim 2016’ya erteledi.
22 Nisan 2016’da Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisini
yaptıkları basın açıklamasıyla duyurduktan sonra tutuklanan akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı,
Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan
davaya başlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini ve avukatlarının
savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu 4 kişinin de tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 27
Eylül 2016’ya erteledi.
23 Nisan 2016’da Bitlis’te yaşayan Mehmet Eteş hakkında Kobanê’de yaşamını yitiren YPG militanı oğlu
Yusuf Eteş’in cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldığı öğrenildi. Mehmet Eteş’in
“Yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılanmasına 5 Mayıs 2016’da Bitlis 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlanacak.
23 Nisan 2016’da Mardin’in Derik İlçesi’nde gözaltına alınan Ali Kaya “facebook mesajlarıyla
cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
24 Nisan 2016’da Mardin Dargeçit’te gözaltına alınan Fırat Ataç “facebook mesajlarıyla cumhurbaşkanına
hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
24 Nisan 2016’da Hollanda’da yayımlanan Metro Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Ebru Umar, twitter
hesabına yazdığı mesaj gerekçe gösterilerek Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde gözaltına alındı. Tutuklanması
talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ebru Umar’a yurtdışına çıkış
yasağı da kondu.
24 Nisan 2016 tarihinde SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan hakkında, sendikanın 10 Ekim Ankara
katliamını protesto etmek amacıyla 12 Ekim'de kentte düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı için açılan
idari ve adli soruşturmada ağır cezalar verildiği, öğrenildi. Muş Valiliği tarafından Gürkan hakkında "Siyasi
faaliyetlerde bulunmak" iddiasıyla 2 yıl, yürüyüşte "Katil Erdoğan" sloganı attığı için ise 3 yıl olmak üzere
toplamda 5 yıl kademe durdurma cezası verildi. Öte yandan Muş 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
açılan adli soruşturmada ise Gürkan hakkında tek duruşmada 1 yıl hapis cezası verildi. Hapis cezası para
cezasına çevrilmezken, Gürkan Yargıtay'a itirazda bulundu. Ceza, Yargıtay tarafından onaylanır ise
Gürkan hapse girecek.
24 Nisan 2016’da Adana’da düşük patates fiyatları nedeniyle yol keserek eylem yapan çiftçilerden 10’u
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” ve “polise direndikleri” iddiasıyla gözaltına alındı.
25 Nisan 2016’da Cumhuriyet Gazetesi yazarı Can Dündar’ın 17 ve 25 Aralık operasyonları ile ilgili
kaleme aldığı 18 Temmuz 2014 tarihli “Fezlekeleri okumak hakkımız” başlıklı yazısı nedeniyle yazar
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hakkında Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti sonucu açılan dava sonuçlandı. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmekle” suçlanan Can
Dündar katılarak son kez savunmasını yaptı. Duruşma sonunda hâkim, Can Dündar’a 28 bin 650 lira adlî
para cezası verdi.
25 Nisan 2016’da Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Eylül 2015’te çıkan çatışmada ölen
HPG militanın Mehmet Cemal Demir için Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan
Veysi Demir ve Kamuran Nas hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı
öğrenildi. Cenaze töreninden sonra başlatılan soruşturma kapsamında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 7 Haziran
2016’da başlanacağını duyurdu.
26 Nisan 2016’da, Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde polis ekipleri internet sitelerindeki mesajlarını gerekçe
göstererek Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Y.E.T.’yi (23) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
iddiasıyla gözaltına aldı.
26 Nisan 2016’da Telefon bağlantısıyla katıldığı bir televizyon programında “Diyarbakır’da çocuklar ölüyor,
sessiz kalmayın” dediği için hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla soruşturma
başlatılan öğretmen Ayşe Çelik’e destek olmak için 13 Ocak 2016’da kendilerini savcılığa ihbar eden 29
kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla İstanbul’da dava açıldığı öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul eden Bakırköy 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 29 kişinin TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 23 Eylül 2016’da başlanacak.
Dava açılan 29 kişinin adı şöyle: Ahmet Dindar, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül İyidoğan, B.
Bahri Belen, Dilek Gökçin, Ergin Cinmen, Ferhat Tunç, Gençay Gürsoy, Gülseren Onanç, Gülşen
Denizhan, Gürhan Ertür), Halim Bulutoğlu, İbrahim Akın, İbrahim Sinemillioğlu, Kemal Özgül, Mevlut
Ülgen, Murat Çelikkan, Nergiz Savran), Neşe Yaşın, Nil Özsoy Dindar, Orhan Alkaya, Orhan Silier, Oya
Baydar, Pınar Önen, Şanar Yurdatapan, Türkcan Baykal, Vecdi Sayar, Vedi Üner Eyüboğlu.
26 Nisan 2016’da Ankara’da “YDG-H Soruşturması” kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında
haklarında dava açılan 2’si tutuklu 24 öğrencinin yargılanmasına başlandı. Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada 2012-2014 yılları arasında üniversitelerinde düzenlenen eylemlere
katılmaları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası yapmakla” suçlanan
öğrencilerin ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu öğrenciler Fatih Barsak ve İbrahim Baş’ın tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül 2016’ya erteledi.
27 Nisan 2016’da, Adana’da polis ekipleri bir eylemde attığı sloganları gerekçe göstererek Liseli Genç
Umut üyesi bir çocuğu “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
Şırnak ili Cizre ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında mahsur kaldığı bodrumda katledilen
KJA Üyesi Berfin Demirkaya’nın babası Mevlüt Demirkaya ve kardeşi Mehtap Demirkaya hakkında, basın
yayın organlarında yaptıkları konuşmalar nedeniyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan
iddianamede kabul edilerek, 27 Nisan 2016 tarihinde dava açıldı. Açılan davada 'örgüt propagandası
yapmak suçu' suçunu düzenleyen 53/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları istendi.
28 Nisan 2016’da El-Kaide’nin silahlı saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo ile
dayanışmak amacıyla saldırıya konu olan karikatürü Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşelerinde 14 Ocak
2015’te yayımlayan yazarlar Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında açılan dava sonuçlandı. İki
yazarın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamakla” suçlandığı davanın Çağlayan
(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, sanıklara TCK’nin 216. maddesi
uyarınca 2’şer yıl hapis cezası verdi.
28 Nisan 2016’da Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Vural Nasuhbeyoğlu hakkında gazetenin 9 Ekim 2015 tarihli nüshasında “HPG: Yüksekova’da Türk’ün
gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 6 Ekim 2016’da başlanacak.
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29 Nisan 2016’da, İstanbul’da evine düzenlenen baskının ardından hakkında başlatılan soruşturma
nedeniyle 21 Ocak 2016’da Ağrı Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye giden ve “yasadışı örgüt üyesi
olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarıyla aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski HDP
milletvekili Halil Aksoy’un yargılanmasına başlandı. Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutulduğu
Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nden telekonferans yoluyla katılan Halil Aksoy’un savunmasını alan
mahkeme heyeti, Halil Aksoy’un tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
2 Mayıs 2016 tarihinde Mardin Dargeçit ilçesinde, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde
çalışan ve aynı zamanda DİHA muhabiri olan Murat Verim hakkında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava
açıldı. Çalıştığı belediye biriminin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan bültende ''Özyönetimle özgür kimliğe''
başlığı nedeniyle Midyad Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Verim
hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla dava açıldı.
2 Mayıs 2016’da, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde polis ekipleri internet mesajlarını gerekçe göstererek 1
kişiyi “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
3 Mayıs 2016’da Taraf Gazetesi’nde 12 Eylül 2015’te “Vermezsen 400’ü” başlığıyla yayımlanan yazısında
“cumhurbaşkanına hakaret etmekle” suçlanan yazar Murat Belge hakkında açılan davaya başlandı.
Anadolu (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına katılan Murat Belge’nin
ifadesini alan hâkim dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
3 Mayıs 2016’da İstanbul’da 15 Kasım 2015’te düzenlenen bir eylemi takip ettikleri esnada gözaltına
alınan ve "illegal haber ajansı kartı" denilerek basın kartlarına el konulan JINHA muhabirleri Ceren
Karlıdağ ve Öykü Dilara Keskin hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt propagandası yapmakla”
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” suçlanan 2 muhabirin
yargılanmasına 28 Haziran 2016’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
4 Mayıs 2016’da Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan
H.A. ile eşi H.A. “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı.
4 Mayıs 2016’da Cumhuriyet Gazetesi’nde 19 Ağustos 2015’te “Çok nazik, çok hassas olanlar için
Güneydoğu” başlığıyla yayımlanan yazısında “cumhurbaşkanına hakaret etmekle” suçlanan yazar Işıl
Özgentürk hakkında açılan davaya başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk
duruşmasına katılan Işıl Özgentürk’ün ifadesini alan hâkim dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı 11 Ekim 2016’ya erteledi.
4 Mayıs 2016’da Ankara Katliamı’nı protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Mersin’de düzenlenen mitingde
konuşma yapan Emek Partisi İl Örgütü yöneticisi Mehmet Taşçı hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Mehmet
Taşçı’nın ve avukatının son savunmasını alan hâkim, davaya konu suçlamanın unsurlarının oluşmadığı
gerekçesiyle beraat kararı verdi.
4 Mayıs 2016’da Batman’da öz yönetim ilanı ile ilgili yapılan basın açıklamasına katılan 54 kişi hakkında
“devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının
istendiği yargılamaya devam edildi. Aralarında Batman Belediyesi eş başkanları Sabri Özdemir ile
Gülistan Akel’in de bulunduğu 54 kişinin yargılandığı davanın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 gün
süren duruşma boyunca sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Ekim 2016’ya
erteledi.
5 Mayıs 2016’da Twitter hesabındaki mesajlar gerekçe gösterilerek hakkında “cumhurbaşkanına hakaret
ettiği” iddiasıyla dava açılan DİHA muhabiri Feyyaz İmrak’ın yargılanmasına başlandı. Başka bir
soruşturma kapsamında “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasından tutuklu olan Feyyaz İmrak’ın Antalya 20.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanık muhabirin ifadesini alan hâkim, dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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5 Mayıs 2016’da Osmaniye’de polis ekipleri Fatih Feriz adlı kişiyi İşçi Bayramı dolayısıyla dağıttığı bildiriler
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına aldı.
5 Mayıs 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 10 Ocak 2016’da düzenlenen operasyonun ardından
hakkında dava açılan Dargeçit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi çalışanı ve DİHA muhabiri
Murat Verim’in yargılanmasına başlandı. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada mahkeme
heyeti, Murat Verim’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla
6 yıl hapis cezası verdi.
6 Mayıs 2016’da, MİT’e ait olan ve içinde silah olduğu ortaya çıkan tırlarla ilgili yaptıkları haberler
nedeniyle 26 Kasım 2016’da tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında açılan dava sonuçlandı. Çağlayan 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, Can Dündar’a “devletin gizli kalması
gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası; Erdem Gül’e ise aynı suçlamadan 5 yıl
hapis cezası verdi. 2 gazeteci diğer tüm suçlamalardan ise beraat etti.
6 Mayıs 2016’da İzmir’de 22 Ağustos 2016’da Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) tarafından
yapılan basın açıklamasının metnini okuyan Ayla Subaşı hakkında “halkı askerlikten soğuttuğu”
gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İlgili İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim,
TCK’nin 318. maddesi uyarınca Ayla Subaşı’ya 10 ay hapis cezası verdi.
10 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur’daki ablukanın protesto edildiği
yürüyüşte haber takibi yaparken gözaltına alınan Jin Haber Ajansı (JINHA) muhabiri Beritan Canözer’in
yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, sanık
gazetecinin son savunmasını alan mahkeme heyeti “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle
Beritan Canözer’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
10 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde öz yönetim ilanı ile ilgili yapılan basın açıklamasına
katılan 7 kişi hakkında “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasının istendiği yargılamaya devam edildi. Aralarında Silvan Belediyesi eş başkanları Melikşah
Teke ile Ayser Yapıcı’nın da bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen durulmasında sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Eylül
2016’ya erteledi.
10 Mayıs 2016’da, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu'nun, 2015 yılının Mart ayında yayımlanan
"Zalim ve Korkak" başlıklı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı davadan beraat etti.
11 Mayıs 2016’da MHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Aydın Dursun hakkında, parti binasına astırdığı ve
Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı afişle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla açılan
davaya başlandı. Düzce 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Aydın Dursun’un savunmasını alan
hâkim, duruşmayı erteledi.
11 Mayıs 2016’da Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde yaşayan ve internet mesajları gerekçe gösterilerek
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla 27 Şubat 2016’da tutuklanan Gizem Yerik’in yargılanmasına
başlandı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, 4 yıl 8 ay 20 gün hapis
cezası verdiği Gizem Yerik’i tutuklu olduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.
12 Mayıs 2016’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Gençlik Koordinasyonu’nun, sokağa
çıkma yasaklarını protesto etmek için 1 Şubat 2016’da İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlediği eylemde
“Sur'un Cizre’nin kanı üzerinizde kaybedeceksiniz” yazılı pankartı taşıyan 5 kişi ile eylemi takip eden DİHA
muhabiri hakkında açılan davaya başlandı. Sunay Yavuz, Yağmur Emekdar, Zeynep Öztürk, Dilan Yılmaz
ve Şeyma Ustaoğlu ile DİHA muhabiri Elif Çetiner için “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası
yapmak”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarından hapis
cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
mahkeme heyeti, yeterli suç şüphesi bulunmadığı için tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.
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12 Mayıs 2016’da Eski milletvekili Sebahat Tuncel hakkında İstanbul’da yaptığı bir konuşmada kullandığı
ifadeler gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Anadolu 22.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, ifadesini aldığı Sebahat Tuncel’in beraat ettiğini açıkladı.
12 Mayıs 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen operasyon sonucu 24 Şubat 2016’da not defterinde bulunan
yazı ve telefon numaraları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan
Yurtsever Gençlik Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Muhammed Yusuf Keskin’in yargılanmasına
başlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık dergi yöneticisi savunma yaptı.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Muhammed Yusuf
Keskin’in tahliyesine karar vererek duruşmayı 22 Eylül 2016’ya erteledi.
13 Mayıs 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Macide
Boymul hakkında Kobanê’de çıkan bir çatışmada ölen YPG üyesi Aziz Güler’in fotoğrafını paylaştığı
gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında
mahkeme heyeti, Macide Boymul’a “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası
verdi.
13 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde gözaltına alınan 10 kişiden Ferdi Yaşar, Bayram Aksüt,
Eyüp Yıldız ve Mehmet Sürücü adlı 4’ü “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla tutuklandı.
16 Mayıs 2016’da İnternet mesajları gerekçe gösterilerek hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
ve “cumhurbaşkanına hakaret etmek” gerekçeleriyle 7 Nisan 2016’da tutuklanan Mersin Rojava
Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Takuş hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği
iddianamede Cüneyt Takuş hakkında söz konusu suçlamayı 34 kez işlediği belirtilerek 191 yıl hapis
cezası istendiği bildirildi. Yargılamaya 21 Haziran 2016’da başlanacak.
16 Mayıs 2016’da Ankara’da üyesi olduğu Eğitim-Sen’in temsilcisi olduğu okulda sendikanın Ankara Garı
Katliamı’yla ilgili bildirisini okuyan Fadime Kaplan hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
açılan dava sonuçlandı. Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, sanığın son savunmasını
alan hâkim beraat kararı verdiğini açıkladı.
17 Mayıs 2016 tarihinde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde, Mehmet Fırat isimli yurttaş, polis tarafından
gözaltına alındı. 18 Mayıs 2016 tarihinde, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
Fırat, sosyal medya yolu ile "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
19 Mayıs 2016’da Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, “Bu Suça Ortak Olmayacağız”" başlıklı bildiri nedeniyle
akademisyenler hakkında soruşturma açılmasına tepki göstererek “Barış istemek suç ise biz de bu suça
ortak oluyoruz” başlıklı dilekçeyle kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan 46 kişi hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul
eden Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 19 Ekim 2016’da başlanacağı bildirildi.
23 Mayıs 2016’da Antalya’da 15 Nisan 2016’da evine düzenlenen baskının ardından tutuklanan Fırat
Ünver hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” suçlamalarından dava açıldığı
öğrenildi. Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yaylada çekilen fotoğrafları delil olarak sunulan Fırat Ünver’le ilgili
iddianameyi kabul eden Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 23 Haziran 2016’da başlanmasına
karar verdi.
25 Mayıs 2016’da Şanlıurfa’da Radyo Karacadağ’a baskın düzenleyen polis ekipleri “radyonun
programlarında cumhurbaşkanına hakaret edildiği” iddiasıyla 3 radyo çalışanını gözaltına aldı.
25 Mayıs 2016’da İstanbul’da düzenlenen operasyonun ardından 7’si tutuklu 14 üniversite öğrencisi
hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşmada sanıkların savunmalarını almaya devam eden mahkeme heyeti, tutuklu
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öğrenciler Şilan Okut, Jülide Yazıcı, Mehtap Demirci, Heja Türk, Sinem Oğuz, Çağrı ve Metin Aslan’ın
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2016’ya erteledi.
26 Mayıs 2016’da Tunceli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erkan Aday, Yayın Yönetmeni Ergin Doğru ve
Yayın Kurulu üyesi Nesimi Aday hakkında gazetede yer alan haber ve makaleler nedeniyle “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar
duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığın da beraat ettiğini açıkladı.
26 Mayıs 2016’da İstanbul’da görevli savcıların özel indirimli fiyatlar üzerinden Emlak Konut Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin Ayazma’daki lüks konutlardan satın almalarını Cumhuriyet
Gazetesi’nin 20 Şubat 2015 tarihli nüshasında “Yargıda tartışılan konut satışı” başlığıyla haberleştiren
muhabir Canan Coşkun hakkında davaya devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada hâkim, Canan Coşkun’un ispat hakkını kullanması talebi ile ilgili müşteki Başsavcı Vekili
Orhan Kapıcı’nın duruşmaya çağrılmasına karar vererek yargılamayı 22 Eylül 2016’ya erteledi. Çağlayan
ve Küçükçekmece adliyelerinde görevli savcı veya hâkimlerden ikisinin müşteki, sekizinin mağdur olarak
yer aldığı iddianamede Canan Coşkun hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği”
suçlaması nedeniyle TCK’nin 125. maddesinin 10 kez uygulanması istenen ve toplamda 23 yıla kadar
hapis cezası talep edilmişti.
26 Mayıs 2016’da Facebook mesajları nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
dava açılan U.M.’nin (51) yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Antalya 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, U.M.’ye TCK’nin 299. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası
verdiğini açıkladı.
26 Mayıs 2016’da Roboski katliamının yıldönümünde Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde vicdani ret açıklaması
yapan Necdet Encü ve Yannis Vasilis Yaylalı hakkında “halkı askerlikten soğuttukları” iddiasıyla açılan
davaya devam edildi. Uludere Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Necdet Encü’nün savunmasını
alan hâkim, Yannis Vasilis Yaylalı’nın ifadesinin alınması amacıyla duruşmayı 20 Ekim 2016’ya erteledi.
26 Mayıs 2016’da Malatya’da 2 Şubat 2016’da “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan DİHA
muhabiri Nuri Akman hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Nuri Akman’ın öğrenciliği
sırasında Özgür Öğrenci Derneği’ne üye olmasının ve Kobanê’de çektiği fotoğrafların delil olarak
gösterildiği iddianameyi kabul eden Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 18 Temmuz
2016’da başlanacak.
26 Mayıs 2016’da Hakkâri’de, 2011 yılında yapılan KCK operasyonlarında tutuklanıp serbest bırakılan
aralarında Hakkâri Belediyesi Eş Başkanı Nurullah Çiftçi’nin de bulunduğu 20 kişinin yargılandığı dava
sonuçlandı. Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13
sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Duruşmada Nurullah
Çiftçi’nin de olduğu 8 sanık beraat ederken, duruşmaların başladığı ilk günden bu yana savunma
yapmayan dönemin İl Genel Meclis üyesi Ferzende Yılmaz ile HDP Hakkâri eski İl Örgütü Eş Başkanı
Rahmi Temel’in dosyaları ise ayrıldı.
26 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ağustos 2016’da yapılan özyönetim/özerklik ilânının
ardından gözaltına alınarak tutuklanan Sur Belediye Eş Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un da
aralarında bulunduğu tutuksuz 6 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini almaya devam eden mahkeme heyeti, duruşmayı 20
Ekim 2016’ya erteledi.
27 Mayıs 2016’da Özgür Gündem Gazetesi’nin çeşitli nüshalarında çıkan haberler nedeniyle gazetenin Eş
Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ile eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 3’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.
28 Mayıs 2016’da Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde “Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet
Yapılanması (PDY) Soruşturması” kapsamında gözaltına alınan Ahmet D. hakkında “cumhurbaşkanına
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hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davaya devam edildiği öğrenildi. Polatlı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanığın savunmasını alan hâkim duruşmayı 28 Haziran 2016’ya erteledi.
31 Mayıs 2016’da Başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili fotoğraf paylaşım sitesi
instagram.com adresindeki hesabından kullandığı ifadeler nedeniyle Merve Büyüksaraç hakkında açılan
davaya devam edildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Türk Ceza
Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca açılan davanın Çağlayan (İstanbul) 29. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmasında hâkim, sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdiğini açıkladı.
31 Mayıs 2016’da Mersin’de serbest gazetecilik yapan Emin Demir facebook ve twitter mesajları delil
gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı.
31 Mayıs 2016’da Antalya’da 2015 yılının Ağustos ayında düzenlenen ev baskınlarının ardından
haklarında dava açılan 15 çocuğun yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla açılan ve Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ileri sürülen iddiaya delil olarak
çocuklardan bazılarının katıldıkları bir kına gecesinde yöresel kıyafet giymeleri gösterildi. Duruşmada
çocukların kimlik tespitlerini yapan mahkeme heyeti ifadelerin alınması için duruşmayı 27 Eylül 2016’ya
erteledi.
31 Mayıs 2016’da Aydınlık Gazetesinde 4 Mart 2015’te yazdığı yazı nedeniyle hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava açılan emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, 11 ay 20 gün hapis cezası verdiğini açıkladı.
Ceza daha sonra 10 bin 500 TL para cezasına çevrildi.
31 Mayıs 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve
haklarında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına devam edildi. Ağrı
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, savcının
esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 23 Haziran 2016’ya erteledi.
2 Haziran 2016’da TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki Denetim Görevlisi Ayhan Erdoğan’ın internet
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Ankara’da tutuklandığı
öğrenildi.
2 Haziran 2016’da İnternet mesajları gerekçe gösterilerek hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla dava açılan DİHA’nın Tekman (Erzurum) muhabiri Doğan Akdamar’ın Hınıs Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık muhabire 1 yıl 3 ay hapis cezası
verdi.
4 Haziran 2016’da Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek tutuklanan
Hülya Ayık ve eşi Hüseyin Ayık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla hazırlanan
iddianamenin kabul edildiği ve yargılamaya 11 Ağustos 2016’da Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde
başlanacağı öğrenildi.
6 Haziran 2016 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi, Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde
çalışan ve aynı zamanda DİHA Muhabiri olan Murat Verim hakkında, “Örgüt propagandası” yaptığı
iddiasıyla dava açıldı.
7 Haziran 2016’da İstanbul’da 2 Şubat 2016’da evinden çıktıktan sonra gözaltına alınan ve aynı gün
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan ve daha sonra serbest
bırakılan jiyan.org haber sitesinin muhabiri Hayri Tunç’un tutuksuz yargılanmasına devam edildi. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hayri Tunç’a “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verdi.
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8 Haziran 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Fırat Aydın, M. Emin Demiral ve Nurullah
Seyhan adlı 3 kişi internet mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”
iddiasıyla tutuklandı.
9 Haziran 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde gözaltına alınan Dikran Kılıç ve Hasan Boz sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı.
9 Haziran 2016’da, 12 Ekim 2015’te Iğdır’da Tuzluca Belediyesi’ne yönelik operasyonla tutuklanan
Belediye Eş Başkanı Mehmet Gültekin’in de olduğu 6 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve
propagandası yaptıkları” suçlamalarından yargılanmasına devam edildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadesi alan mahkeme heyeti, Mehmet Gültekin’in ve Nevzat Can’ın tahliye
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
10 Haziran 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde haber takibi yaparken “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” suçlamalarından tutuklanan DİHA muhabiri Nedim Oruç’un yargılanmasına
başlandı. Cizre Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Nedim Oruç’un ifadesini alan mahkeme heyeti,
sanık muhabirin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
11 Haziran 2016’da Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde internet mesajları gerekçe gösterilerek gözaltına
alınan Fatma Kahraman (26) “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde “ihbar” üzerine gözaltına alındıktan sonra twitterda başlatılan “#DirenSur
ve #YalnızDeğilsin” kampanyalarına yazdığı mesajlar gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve
propagandası yaptığı” iddiasıyla 14 Nisan 2016’da tutuklanan D.K. hakkında hazırlanan iddianamenin
Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve yargılamaya 22 Haziran 2016’da
başlanacağı öğrenildi.
13 Haziran 2016’da, Adana'da sosyal medya paylaşımlarından ötürü "Cumhurbaşkanı'na hakaret"
suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında iddianame hazırlanan Söylem Dergisi İmtiyaz Sahibi Mehmet
Çetinkaya için mahkeme heyeti dosyada bulunan eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteleyerek ve
"suçun niteliği ve sanığın suç işleme kastının ağırlığını" gerekçe göstererek tutukluluk halinin devamına
karar verdi.
15 Haziran 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Vedat Durak isimli bir gence, sosyal paylaşım
sitesinde yaptığı paylaşımlar ve telefonunda bulunan seslendirdiği Kürtçe bir şarkı ile 'örgüt propagandası'
yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay ceza verildi.
15 Haziran 2016’da, Van'da İki yıl önce yaptığı bir haber nedeniyle hakkında dava açılan DİHA ajansı eski
muhabiri Mehmet Dursun'un yargılandığı davanın 9'uncu duruşması Çatak Adliyesi'nde görüldü.
Mahkeme, Dursun'un yaptığı "Koruculara 'Neden BDP'ye oy veriyorsunuz' baskısı!" başlıklı haberinden
dolayı, "Güvenlik güçlerine iftira attığı" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ardından
cezanın 5 yıl ertelenmesine karar verdi.
15 Haziran 2016’da Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 8 Mart 2016’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
düzenlenen mitingde Devrimci İşçi Partisi üyesi 6 kadın hakkında “Cizre’den Sur’a Nusaybin’den İdil’e
devlet operasyonlarına karşı öz savunmayı yükselten kız kardeşlerimizi selamlıyoruz” sözlerini kullanarak
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Çorlu 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son kez ifadesini alan mahkeme heyeti, 6 sanık için de beraat
kararı verdiğini açıkladı.
15 Haziran 2016’da Sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için Manisa’da 26 Şubat 2016’da eylem
yapan HDP üyesi veya yöneticisi 63 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Manisa 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 61 sanığın beraat ettiğini açıklarken
sanıklardan Hatice Aslan ve Mehmet Nuri Yaman’a “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla
10’ar ay hapis cezası verdi.
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16 Haziran 2016’da, Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa mahallelerinde polislerin sabah saatlerinde yaptığı
ev baskınlarında Hatice Karaağaç ve soyadı öğrenilemeyen Sinan adlı doktor, "Cumhurbaşkanı'na
hakaret" ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. 2 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde bekletildiği
öğrenildi.
16 Haziran 2016’da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasına yayın yasağı getirilmesini köşe yazısında
eleştiren Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret ettiği iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada TCK’nin 299. maddesi uyarınca yargılanan Ender İmrek’in ifadesini alan hâkim duruşmayı
taraf avukatlarının son savunmalarını yapması için 1 Temmuz 2016’ya erteledi.
16 Haziran 2016'da Mersin'de yaşayan ve sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açılan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mersin
Şubesi yönetim kurulu üyesi Osman Aşan'ın yargılanmasına devam edildi. Mersin 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmada sanığın ifadesini alan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 3 Ekim 2016'ya erteledi.
16 Haziran 2016’da “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı
yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 2009
yılında düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan tutuksuz 187 kişinin yargılanmasına
devam edildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaaya karşı son savunmaları
almaya devam eden mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Eylül 2016’ya erteledi.
16 Haziran 2016’da, Batman’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hakaret ettiği" iddiasıyla evlerine
yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan öğretmen Mukaddes Avcı Aydın ile Abdurrahman Aydın, Emniyet
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık işlemleri ardından tutuklanma
talebiyle adliyeye sevk edilen Aydın ve Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 Haziran 2016’da, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,
İstanbul'da polisler tarafından gözaltına alındı. Almanya'ya gitmek üzere bulunduğu Atatürk
Havalimanı'nda gözaltına alınan Çerkezoğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" ettiği gerekçesi ile
gözaltına alındığı öğrenildi. Çerkezoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
20 Haziran 2016'da Başlatılan soruşturmalara karşı Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için
başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan 37 kişi hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında ifade vermeye giden 7 kişiden TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Erol
Önderoğlu ve Ahmet Nesin çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“suçu ve suçluyu övdükleri” ve “halkı suç işlemeye tahrik ettikleri” iddialarıyla aynı gün tutuklandı.
Tutuklanan 3 kişi hakkında aynı suçlamalarla iki gün içinde iddianame hazırlayan savcılık, Ahmet Nesin
hakkındaki iddianameyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu
hakkında iddianameyi ise İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmeleri amacıyla gönderdi. 30
Haziran 2016'da dava günü belirlemek için toplanan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Şebnem
Korur Fincancı'nın ve Erol Önderoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi.
21 Haziran 2016'da İnternet mesajları gerekçe gösterilerek hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” ve “cumhurbaşkanına hakaret etmek” gerekçeleriyle tutuklanan ve hakkındaki suçlamalardan
191 yıl hapis cezası talep edilen Mersin Rojava Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Takuş'un
yargılanmasına başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Cüneyt Takuş'un
savunmasını alan mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Ekim 2016'ya
erteledi.
21 Haziran 2016’da, Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19
kişinin 'örgüt yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası', 'kasten yaralama ve mala zarar verme' gibi
suçlamalarla yargılandığı davanın ikinci duruşması Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Yaklaşık 8 saat süren duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, sanıklara yüklenen
suçlamaların mahiyeti bakımından tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, 'adli kontrol' şartı ile
737

tahliye edilen sanıkların da durumunun devamına karar vererek duruşmayı 11 Ağustos 2016 tarihine
erteledi.
21 Haziran 2016’da, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 11 Mayıs günü düzenlenen bir düğünde Kürtçe şarkı
söylediği için gözaltına alınıp, tutuklanan müzisyen Murat Ocak hakkında Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı
tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Ocak'a, düğünde seslendirdiği Kürtçe şarkı ve
sosyal medya hesabındaki paylaşımları ile 'örgüt propagandası yaptığı' suçlamasında bulunuldu.
Hazırlanan iddianame sunulduğu İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava
açıldı.
23 Haziran 2016’da, Antalya'da Türkçe karakterli bir mail adresinden yapılan ihbar sonucu yaşları 12 ile
17 arasında değişen 12'si tutuklu 17 çocuk hakkında "örgüt üyesi olma", "toplantı ve gösteri
yürüyüşlerinde kimliğini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya bir kısmını gizlemek", "toplantı ve
gösteri yürüyüşlerine silahla katılma" iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talebi ile açılan davanın
duruşması Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 12'si tutuklu 17 çocuk ile birlikte
aileleri, avukatları ile arkadaşları katıldı. Duruşmada savunma yapan S.A., arkadaşı M.G. ile yaptığı
telefon görüşmelerinde geçen "Müko akşama maç var ha/ Maç B.'sine mi kanka/He hazır ol/Hangi Halı
saha/Bizim bu mahalledeki varya orada. 7.30-8.30 gibi/ Tamam kardeşim. Maçtan sonra da bizim evin
orada takılırız" şeklindeki konuşmanın şifreli bir konuşma olmadığını ve halı saha maçı olduğunu kaydetti.
Savunmalarında, herhangi bir eyleme katılmadıklarını ve fotoğraftaki kişilerin kendileri olmadığını belirten
çocuklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Duruşmaya verdiği aradan sonra kararını
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21
Ağustos tarihine erteledi.
23 Haziran 2016'da Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde başlatılan soruşturma sonucu Belediye Eş Başkanı
Memet Sayit Karabakan ile DBP İlçe Örgütü Eş Başkanı Salih Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 36 kişi
hakkında “yasadışı örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını almaya başlayan mahkeme heyeti, işlemin
tamamlanması için duruşmayı 16 Kasım 2016’ya erteledi.
23 Haziran 2016'da Van'da düzenlenen bir basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava açılan Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyesi Umut
Yeğin'in yargılanmasına devam edildi. Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Umut Yeğin'in
ifadesini alan hâkim duruşmayı 18 Ekim 2016'ya erteledi. Aynı gerekçeyle Van 6. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde aynı gün yargılanan Emek Partisi İl Örgütü Başkanı Hayrettin Alan'ın duruşması da 18
Ekim 2016'ya ertelendi.
24 Haziran 2016'da İstanbul’da 30 Nisan 2016’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan İMC TV
Haber Editörü Hamza Aktan hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hazırlanan
iddianameyi kabul eden Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 27 Ekim 2016'da başlayacağını
duyurdu.
27 Haziran 2016'da TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki Denetim Görevlisi Ayhan Erdoğan’ın internet
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanığın ifadesini alan hâkim, Ayhan
Erdoğan'ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 16 Ocak 2017'ye erteledi.
28 Haziran 2016'da İstanbul’da 15 Kasım 2015’te düzenlenen bir eylemi takip ettikleri esnada gözaltına
alınan ve "illegal haber ajansı kartı" denilerek basın kartlarına el konulan JINHA muhabirleri Ceren
Karlıdağ ve Öykü Dilara Keskin'in de olduğu 8 kişi hakkında açılan davaya başlandı. “Yasadışı örgüt
propagandası yapmakla” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle”
suçlanan 8 kişinin ifadesini almaya başlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti duruşmayı 11 Ekim
2016'ya erteledi.
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28 Haziran 2016’da, Çanakkale'de 24 Mayıs günü evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12
öğrenciden 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan 4'üne ilişkin bugün ara duruşma
yapıldı. Yapılan duruşmada öğrencilerden 3'ü için 'denetimli serbestlik' kararı verilerek tahliye edildi.
28 Haziran 2016'da İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlarda gözaltına alınan 46’sı avukat 50 kişi hakkında açılan davaya özel yetkili mahkemelerin
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. “Yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle” ve “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” suçlanan
sanıkların avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ndeki durumunun
sorulması için duruşmayı 14 Kasım 2016'ya erteledi.
29 Haziran 2016 tarihinde, Van/Gercüş Belediyesi Eşbaşkanı Abdulkerim Kaya, İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlerinden uzaklaştırdı. Uzaklaştırma kararına ilişkin, Kaya hakkında "örgüte yardım etmek"
iddiasıyla açılan dava gerekçe olarak gösterildi.
30 Haziran 2016'da Batman’da haber takibinden döndüğü sırada gözaltına alınan ve 24 Nisan 2016'da
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanan DİHA muhabiri Bilal Güldem'in yargılanmasına
başlandı. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık muhabirin ifadesini alan mahkeme
heyeti, Bilal Güldem'in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
30 Haziran 2016’da, Mardin ili Dargeçit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan, DİHA
muhabiri Murat Verim hakkında "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması
görüldü. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savunmaların ardından mahkeme heyeti,
kararını açıkladı. Verim'e "Devlet saldırıları", "Devlet güçlerinin kentte yarattığı iz", "İnsan hakları haftası
ve dünya barış günü mesajı" başlıklı haberleri gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla 3 yıl hapis cezası verildi.
30 Haziran 2016’da, Erzincan’ın Kemah ilçesinde 24 Ekim 2015 tarihinde Maksut, Aşağıdere, Esimli ve
Konuksever köylerinde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 6 kişinin
yargılandığı davanın karar duruşması Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tüm sanıkların
tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, Cemal Altınsoy, İsmail Kahraman, Nuri Kahraman, Ahmet
Cone, Dursun Gökduman ve Hüseyin Talay'a, "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla 6 yıl 3'er ay
hapis ceza verildi.
30 Haziran 2016'da Erzurum’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan JİNHA muhabiri Manolya Bulut
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme heyeti 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.
30 Haziran 2016'da Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde gözaltına alınan ESP üyesi Erdoğan Genç,
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
30 Haziran 2016'da Aynı zamanda akrabası olan ve çıkan bir çatışmada ölen 2 HPG militanın cenaze
törenine katıldığı gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, suçu ve suçluyu övmek” iddialarıyla
hakkında dava açılan eski Batman milletvekili ve KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat'ın yargılanmasına
başlandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık eski milletvekilinin ifadesini alan
mahkeme heyeti duruşmayı 17 Kasım 2016'ya erteledi.
2 Temmuz 2016'da Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde inşaat işçiliği yapan Ş.K. Sosyal medya mesajları
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
4 Temmuz 2016’da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz kutlamasına
katıldıkları gerekçesiyle yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp aynı gün tutuklanan ve aralarında yüzde
25 zihinsel engelli U.Ö.'nin de bulunduğu 6 çocuk hakkında Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı tarafından
hazırlanan iddianame Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. "Örgüt propagandası
yapmak", "Örgüt üyesi olmak", "Yasadışı gösteriye katılmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddiaları ile
tutuklu bulunan 6 çocuğun ilk duruşması 15 Ağustos'ta görülecek.
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11 Temmuz 2016’da, Seslendirdiği Kürtçe ezgilerden dolayı tutuklanarak cezaevine konulan Koma
Sorxwin üyesi Nudem Durak, iki ayrı davadan toplam 19 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.
12 Temmuz 2016’da Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları Özlem Gümüştaş ve Sezin Uçar hakkında
“yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan davaya devam
edildi. MİT raporları doğrultusunda ve takip ettikleri dava dosyaları ile katıldıkları eylemler gerekçe
gösterilerek haklarında dava açılan 2 avukatın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında avukatların reddi hakim talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 10 Kasım 2016’ya
erteledi.
13 Temmuz 2016’da Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması yaptıkları gerekçesi ile haklarında dava
açılan 21 kişinin yargılanmasına başlandı. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na
muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak’ın da olduğu 21 kişinin
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılan sanıkların ifadelerini almaya
başlayan hâkim, bu işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 31 Ekim 2016’ya erteledi.
13 Temmuz 2016’da İstanbul’da polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınlarının ardından haklarında dava
açılan 5’i tutuklu Birleşik Devrimci Parti yöneticisi ve üyesi 11 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanan sanıkların ifadelerini alan
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İstanbul İl Başkanı Selim Polat ve Vedat Türk, Yasin Aydın, Ahmet
Sebat’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 4 Ekim 2016’ya erteledi.
13 Temmuz 2016’da İzmir Barış Bloku'nun Cizre'de yaşanan katliamla ilgili 8 Şubat 2016’da yaptığı
eylemde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan TİHV Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Üsterci’nin
de olduğu 29 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından yargılanmasına başlandı. İzmir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 24 Kasım 2016’ya erteledi
14 Temmuz 2016’da, 10 Ekim 2015’teki Ankara Katliamı’nın ardından İstanbul’un Beykoz İlçesinde
düzenlenen basın açıklamasını okuyan Deniz Durak ve açıklamaya katılan Nida Karabağ hakkında
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya devam edildiği öğrenildi. Beykoz 3. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonunda Deniz Durak hakkında verilen adli kontrol kararının
kaldırılmasına ve savunmasını bu duruşmada yapmayan Nida Karabağ hakkında adli kontrolün devamına
karar veren hâkim, duruşmayı erteledi.
14 Temmuz 2016’da IŞİD saldırıları nedeniyle büyük oranda yıkılan Kobanê’nin yeniden inşası
çalışmalarına katılmak için Rojava’ya giden ve mayın patlaması nedeniyle yaralandığı için tedavi için
geldiği Ankara’da tutuklanan Jiyan Arıkboğa hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Sincan 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı”
suçlamalarından 7 yıl 8 ay hapis cezası alan Jiyan Arıkboğ’nın duruşma sonunda adli kontrol şartıyla
tahliye edildiği bildirildi.
14 Temmuz 2016’da, 1 Mayıs 2016’da Gaziantep’te düzenlenen bombalı saldırıyı muhabirliğini yaptığı
Dicle Haber Ajansı (DİHA) aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve haberden sonra “yasadışı örgüt üyesi
olduğu” iddiasıyla tutuklanan Mehmet Hakkı Yılmaz’ın yargılanmasına başlandı. Gaziantep 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık muhabirin ifadesini alan mahkeme heyeti, Mehmet Hakkı Yılmaz’ın
tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
13 Temmuz 2016’da, Ülke genelinde artan baskılara düzenledikleri açıklaması ile dikkat çeken 21 emekçi
hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri" gerekçesi ile açılan davanın ilk duruşması Mersin 14.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların savunması ardından mahkeme heyeti, duruşmaya
katılmayan 3 sanığın savunmasının alınması için tebligat gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 31
Ekim’e erteledi.
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15 Temmuz 2016’da “KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı
polis ekiplerinin başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın
düzenleyerek gözaltına aldığı 46 basın yayın çalışanı hakkında açılan davaya devam edildi. 46 kişiye
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının yöneltildiği davada
yargılama Çağlayan (İstanbul) 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Önceki duruşmalarda avukatların
6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’na eklenen geçici 14/4.
maddesinin Anayasaya aykırı olduğunu savunarak davanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi
gerektiğini söylemişlerdi. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini almaya devam etti ve
bu işlemin tamamlanması için duruşma sonunda yargılamanın 18 Kasım 2016’ya ertelendiğini duyurdu.
17 Temmuz 2016’da İzmir’de yoldan geçtiği esnada darbe girişimine tepki göstermek için Konak
Meydanı’nda toplanan grupla tartışan D.B. “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla 23 Temmuz
2016’da tutuklandı.
18 Temmuz 2016’da Malatya’da 2 Şubat 2016’da “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan DİHA
muhabiri Nuri Akman hakkında aynı suçlamayla açılan davaya başlandı. Nuri Akman’ın öğrenciliği
sırasında Özgür Öğrenci Derneği’ne üye olmasının ve Kobanê’de çektiği fotoğrafların delil olarak
gösterildiği iddianameyi kabul eden Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada sanık muhabirin
ifadesini alan mahkeme heyeti, Nuri Akman’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
20 Temmuz 2016’da Hakkâri’de 13 Nisan 2016’da düzenlenen operasyonun ardından aralarında Hakkâri
Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Derya Çiftçi’nin de bulunduğu tutuklu 9 kişinin yargılanmasına başlandı.
“Özerklik ilânıyla halkı isyana teşvik ettikleri” iddiasıyla haklarında “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü
bozmaya çalıştıkları” iddiasıyla dava açılan 9 sanığın ifadelerini almaya başlayan Hakkâri 2. Ağır Ceza
Mahkemesi heyeti bu işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 17 Ağustos 2016’ya erteledi.
20 Temmuz 2016’da Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin girişindeki kontrol noktasında gözaltında alınan Ş.S.
(15) sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
tutuklandı.
21 Temmuz 2016’da, Antalya'da telefon görüşmelerinde sarf ettikleri "akşama maç var" sözü şifre olduğu
gerekçesiyle haklarında toplam 340 yıla varan hapis istemi ile dava açılan 17 çocuktan tutuklu yargılanan
12'si tahliye edildi.
22 Temmuz 2016’da, Tiyatro oyuncusu Ali Sesal, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına hakaret
ettiği iddiasıyla tutuklandı.
25 Temmuz 2016’da, Şırnak İdil ilçesinde 24 Şubat günü Cehennem Deresi bölgesinin helikopterle
bombalanması sonucu yaşamını yitiren 12 kişiden Zeki Aydın'ın babasına ve 3 kardeşine Midyat Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldı. Sosyal medyada Zeki
Aydın'ın fotoğraflarını paylaşmaları ve cenazedeki konuşmaları gerekçe gösterilerek açılan dava
nedeniyle Aydın'ın ağabeyi Fırat Aydın, bir buçuk ay cezaevinde tutuklu kaldı.
26 Temmuz 2016’da Sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek 31 Mayıs 2016’da Mersin tutuklanan
gazeteci Emin Demir’in yargılanmasına başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Emin
Demir’in ifadesini tutuklu bulunduğu Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde telekonferans yoluyla alan mahkeme
heyeti, Emin Demir’e “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 4 yıl hapis cezası verdikten sonra
sanık gazetecinin tahliye edilmesine karar verdi.
26 Temmuz 2016’da Geçen yıl Van Edremit'te yapılan 'Öz Yönetim' ilanının ardından gözaltına alınan ve
denetim serbestlikle serbest bırakılan Gazeteci Salih Sertkal hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddinamade Sertkal'ın örgüt üyesi olduğu iddia edilerek 6 yıl 3 ay hapsi istendi.
27 Temmuz 2016’da, Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bulunan Side Mahallesi'nde oturan Tuba K. isimli
kadının Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan ihbar sonrasında sosyal paylaşım sitesinin
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takibe alındığı ve yapılan takip sonrasında Side Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına
alındığı öğrenildi. İfade işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Tuba K. savcılık ifade ardından sorgu
hakimliğine çıkarıldı. İfadesi ardından Tuba K. "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek" iddiasıyla tutuklandı.
27 Temmuz 2016’da, Adana'da 3, Mersin'de ise 2 Eğitim-Sen üyesi öğretmen sosyal paylaşım sitesindeki
paylaşımları gerekçesiyle açığa alındı.
27 Temmuz 2016’da Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde gözaltına alınan E.D. (23) çıkarıldığı mahkemece aynı suçlama
doğrultusunda tutuklandı.
28 Temmuz 2016’da Adana’nın Karaisalı İlçesi’nde gözaltına alınan Mehmet Yurtman sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
28 Temmuz 2016’da, Mersin'de aralarında HDP, Birleşik Devrimci Parti, TÖP-G, HDK, ESP ve SGDF
üyelerinin de bulunduğu 16 kişi hakkında MLKP propagandası yaptıkları iddiasıyla hazırlanan iddianame
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sadece slogan attıkları için yargılanan 16 kişi hakkında
ayrı ayrı 1 yıl ila 5 yıl arasında cezalandırılmaları isteniyor
28 Temmuz 2016’da, Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle
hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ferit Çalan isimli yurttaş için toplamda 8 yıl
hapis cezası isteniyor. Çalan'ın yaptığı her paylaşımı suç sayan iddia makamı Çalan’ın Nusaybîn' de
katledilen Selamet Yeşilmen ile ilgili paylaşmasını da suç kapsamında değerlendirdi.
28 Temmuz 2016’da Mersin’de düzenlenen bir basın açıklamasına katılmaları gerekçe gösterilerek
haklarında soruşturma başlatılan çeşitli siyasi partilere üye Kahraman Oğuz, Hüseyin Gür, Müslüm Tank,
Özgür Polat, Sevgi Aktaş, Halil Göktürk, Umut Çevik, Pelin Kahiloğulları, Yusuf Gözen, Ufuk
Sultanoğulları, Mustafa Göğüş, Esra Güzel Ersoy, Güngör Didar Gül, Mert Üçler, Nurcan Tunç, Besime
Özveren adlı 16 kişi hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt propagandası yapmakla”
suçlanan 16 kişinin yargılanmasına iddianamenin kabul edildiği Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5
Eylül 2016’da başlanacak.
28 Temmuz 2016’da, Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren Şebnem Yurtman'ın babası Mehmet Yurtman
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile tutuklandı.
29 Temmuz 2016’da, Mardin Dargeçit ilçesinde polisler tarafından gözaltına alınan Recep Ber isimli genç
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından sosyal medya
paylaşımlarından dolayı ifadesi alınan Ber, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ber, "örgüt
propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
29 Temmuz 2016’da Gazeteci Ali Barış Kurt “yazıları ve sosyal medya mesajları” gerekçe gösterilerek
dava açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul
eden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ali Barış Kurt’un 22 Kasım 2016’da yargılanmaya başlamasına
karar verdi.
1 Ağustos 2016’da Sosyal medyadaki mesajları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde gözaltına alınan O.F. (36) çıkarıldığı mahkemece aynı suçlama
doğrultusunda tutuklandı.
7 Ağustos 2016’da Adana’da 24 Mayıs 2016’da yapılan operasyonun ardından haklarında soruşturma
başlatılan 12 kişi hakkında 40 yıl önce feshedilen “yasadışı Türkiye ve Kuzey Kürdistan Kurtuluş
Örgütü’nün (TKKKÖ) üyesi oldukları” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. İddianameyi hazırlayan savcı 12
kişiyi ayrıca “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, “polise direnmek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” de suçlarken iddianameyi kabul eden Adana 2. Ağır Ceza
Mahkemesi de yargılamaya 7 Ekim 2016’da başlayacağını duyurdu.
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9 Ağustos 2016’da, Özgür Gündem gazetesi eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, gazetenin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve gazetenin yazarı Mehmet Ali Çelebi hakkında "terör örgütü
propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı
9 Ağustos 2016’da, Mersin Üniversitesi'nde bir etkinliğe katılan 16 öğrenci hakkında Kürtçe şarkı eşliğinde
halay çekerek "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
9 Ağustos 2016’da, Sanatçı Pınar Aydınlar'a, polislerin beyanları doğrultusunda hakkında "hakaret"
iddiasıyla açılan davada Didim 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Hakaret suçlamasına bu derece ceza verilmesinin gerekçesi olarak ise Aydınlar'ın "suça meyilli olduğu" ve
"pişman olmaması" gösterildi.
9 Ağustos 2016’da, 7 Haziran seçimleri öncesi Facebook sayfasında "Oyum HDP'ye" şeklinde paylaştığı
videonun altına yaptığı yorum gerekçe gösterilerek hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten soruşturma
açılan 14 yaşındaki A.Ş. için hazırlanan iddianame, İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.
9 Ağustos 2016’da Sosyal medya mesajlarından ötürü “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” suçlamasıyla
İstanbul’da hakkında soruşturma başlatılan A.Ş. (14) hakkında dava açıldığı öğrenildi. TCK’nin 299.
maddesi uyarınca hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi’nde A.Ş.’nin
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
10 Ağustos 2016’da, Hakkari Yüksekova ilçesine yönelik yapılan operasyonu öncesinde "İşte Gever'e
'gizli' operasyon belgesi" başlıklı haberi ile kamuoyuna duyurduğu için 14 Mayıs'ta tutuklanan DİHA
muhabiri Şermin Soydan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında hazırlanan iddianame ile Hakkari
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkari Kızılay Şube Başkanı Fadıl
Alçiçek ile HDP İl Eşbaşkanı Metin Besi ile birlikte yargılandıkları davada, Soydan için Türk Ceza Kanunu
327/1 maddesi (Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme) ve "Devletin savaş ve imkânlarının
tehlikeye sokulması" iddiasıyla "müebbet hapis" cezası istenmesinin yanı sıra "Örgüte üye olmak"
iddiasıyla 3 ile 8 yıl, "Örgüte yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla ise 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası
isteniyor.
12 Ağustos 2016’da, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın aynı gerekçeyle 55 kişiyle birlikte
yargılandığı soruşturmada 54 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, Başaran’a iki yıl aradan sonra
takipsizlikle sonuçlanan soruşturma kapsamında yeni dava açıldı.
16 Ağustos 2016’da Malatya’da 2 Şubat 2016’da düzenlenen ev baskınlarının ardından “yasadışı örgüt
üyesi oldukları” iddiasıyla haklarında dava açılan 6’sı tutuklu 15 öğrencinin yargılanmasına devam edildi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini almaya devam eden mahkeme
heyeti, İnönü Üniversitesi öğrencisi 4 kişinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 4 Ekim 2016’ya
erteledi.
18 Ağustos 2016’da Nusaybin’de evlerine düzenlenen baskının ardından tutuklanan DİHA muhabiri
Meltem Oktay ile serbest bırakılan DİHA muhabiri Uğur Akgül’ün “yasadışı örgüt üyesi oldukları”
iddiasından yargılanmalarına devam edildi. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, Meltem Oktay’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine
karar vererek duruşmayı erteledi.
20 Ağustos 2016’da Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp
Merkezi'nde görevli Neriman Keskin isimli hemşire, polis tarafından gözaltına alındı. Tamamlanan ifade
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin, sosyal medya hesabında paylaşımlar gerekçe
gösterilerek "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
23 Ağustos 2016’da Sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek 2016 yılının Mart ayında tutuklanan
HDP Mersin İl Örgütü yöneticisi Ufuk Kurtulmaz’ın “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından
yargılanmasına başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ufuk Kurtulmaz’ın
savunmasını alan mahkeme heyeti, suçun niteliği ve kuvvetli suç unsuru uyandıran somut delillerin
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bulunduğunu belirterek, Ufuk Kurtulmaz’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi ve duruşmayı 2
Eylül 2016’ya erteledi.
25 Ağustos 2016’da Antalya’da yapılan ev baskınlarının ardından tutuklanan DİHA muhabiri Feyyaz
İmrak’ın da olduğu 14 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası yapmak”
suçlamalarından açılan davaya başlandı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların
savunmalarını almaya başlayan mahkeme heyeti, bu işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 20 Eylül
2016’ya erteledi.
29 Ağustos 2016’da Ağrı’da 14 Mart 2016’da DBP il binasına düzenlenen baskının ardından tutuklanan
DBP üye veya yöneticisi 28’i tutuklu 29 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Ağrı Ağır Ceza
Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanan sanıkların telekonferans yoluyla
ifadelerini almaya devam eden mahkeme heyeti28 kişinin tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek
duruşmayı 22 Kasım 2016’ya erteledi.
1 Eylül 2016’da Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Sebahattin Koyuncu, yaptığı haberler ve sosyal medya mesajları gerekçe
gösterilerek “yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
6 Eylül 2016’da Mersin Üniversitesi’nde görevli akademisyenler Mustafa Şener, Selim Çakmaklı ile Hakan
Mertcan hakkında sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri”
iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mersin 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son
savunmalarını alan hâkim, 3 kişi için de beraat kararı verdiğini açıkladı.
7 Eylül 2016’da Bursa’da yaşayan Fikret Yorgun adlı kişi sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
7 Eylül 2016’da İstanbul’da 16 Mart 2016’da düzenlenen operasyonun ardından Özgürlükçü Hukukçular
Derneği (ÖHD) üyesi avukatların da olduğu 6’sı tutuklu 50 kişinin “yasadışı örgüt üyesi veya yöneticisi
olmak” suçlamalarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki,
duruşmada ÖHD üyesi tutuklu avukatlar Ramazan Demir ile Ayşe Acinikli’nin de olduğu tutuklu sanıkların
ifadelerini almaya devam eden mahkeme heyeti, tutulu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar
vererek duruşmayı erteledi.
7 Eylül 2016’da Mersin’de evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Mehmet Ali Çintan sosyal medya
mesajları gerekçe gösterilerek “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı.
20 Eylül 2016’da Antalya’da yapılan ev baskınlarının ardından tutuklanan DİHA muhabiri Feyyaz İmrak’ın
da olduğu 14 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası yapmak” suçlamalarından açılan
davaya devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını almaya
devam eden mahkeme heyeti, Feyyaz İmrak’ın tahliye edilmesine ve ifade alma işleminin tamamlanması
amacıyla duruşmayı erteledi.
21 Eylül 2016’da Oda TV’ye düzenlenen operasyonun ardından basın-yayın çalışanı, eski polis amiri veya
akademisyen on iki 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 yargılanmalarına devam edildi. Çağlayan
(İstanbul) 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davaya yeni atanan savcının dosyayı
incelemek ve mütalaa hazırlamak üzere süre istemesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Ekim
2016’ya erteledi.
21 Eylül 2016’da Devam eden “FETÖ/PDY Soruşturmaları” kapsamında 10 Eylül 2016’da İstanbul’da
gözaltına alınan Taraf Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan sevk edildiği mahkemece
serbest bırakıldı, akademisyen Mehmet Altan ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
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veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve yasadışı örgüte üye olmak” suçlarından
tutuklandı. Ahmet Altan savcının yaptığı itiraz üzerine 22 Eylül 2016’da tutuklandı.
22 Eylül 2016’da Şırnak’ın Cizre İlçesi’nin görevden alınan Belediye Eş Başkanı Leyla İmret hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Cizre 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada Leyla İmret’in ifade vermesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 12
Ocak 2017’ye erteledi.
23 Eylül 2016’da İzmir’deki Newroz kutlamaları öncesinde düzenlenen operasyonun ardından haklarında
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla dava açılan 14’ü tutuklu 32 kişinin yargılanmasına başlandı.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 14
kişinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2017’ye erteledi.
24 Eylül 2016’da Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde sokağa çıkma yasağının devam ettiği dönemde mahsur kalan
ve kamuoyunun çağrıları sonucu çeşitli tarihlerde sığındıkları mahallelerden tahliye edilen 32’si tutuklu 40
kişi hakkında hazırlanan iddianameyi Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi kabul edildi. 20 kişinin “devletin
birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmakla”, 40 kişinin tamamının ise “yasadışı örgüt üyesi olmakla”
suçlandığı iddianame kapsamında yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.
27 Eylül 2016’da, ETHA editörü Arzu Demir, yazdığı "Dağın Kadın Hali" ve "Devrimin Rojava Hali" kitapları
nedeniyle hakkında "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla açılan dava nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet
Savcısı'nın mütalaasını hazırlamasını isteyerek, duruşmayı 8 Kasım gününe erteledi.
27 Eylül 2016’da Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisini
yaptıkları basın açıklamasıyla duyurduktan sonra tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen
akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya hakkında “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadesini ve avukatlarının savunmalarını almaya devam eden mahkeme heyeti,
duruşmayı 22 Aralık 2016’ya erteledi.
28 Eylül 2016’da, Polisin, demokratik kitle eylemlerine "müdahale gerekçesi " yaptığı "Katil devlet hesap
verecek" sloganına ilişkin yargıda emsal niteliğinde karar çıktı. Bu kapsamda İzmir'de 23 kişi hakkında
açılan soruşturmaya Cumhuriyet Savcısı, "düşünce ve ifade özgürlüğü" diyerek dosyayı kapattı.
30 Eylül 2016’da “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlığıyla Dicle Haber Ajansı’nda yer alan
haberinin ardından “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin
etme ve açıklama” iddialarıyla tutuklanan DİHA muhabiri Şermin Soydan’ın, tutuksuz sanıklar Kızılay
Derneği Hakkâri Şubesi Başkanı Fadıl Alçiçek ve HDP İl Örgütü Eş Başkanı Metin Besi ile beraber
yargılanmasına devam edildi. Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini
almaya başlayan mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Kasım 2016’ya erteledi.
1 Ekim 2016’da, Radyo Karacadağ'ın kuruluşu olduğu Fırat Basın A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sadık
Demir’in radyo yayınlarında "Örgüt propagandası" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" edildiği iddiası ile
gözaltına alındığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü kaydedildi.
4 Ekim 2016’da Adana’da katıldığı bir yürüyüşten dolayı hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla dava açılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) muhabiri Filiz Zeyrek’in yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti Filiz Zeyrek’e 1 yıl 3 ay hapis cezası
verdi.
5 Ekim 2016 tarihinde, Süper Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif A.Ş. futbolcusu
Deniz Naki hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle istemiyle dava açıldı.
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5 Ekim 2016’da, Amedspor futbolcusu Deniz Naki hakkında sosyal medya hesaplarında "örgüt
propagandası yaptığı" iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
6 Ekim 2016’da, 10 Ekim Ankara katliamını protesto ettikleri için haklarında dava açılan ÖHD, EHB ve
ÇHD'li 19 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. "2911 Sayılı yasaya muhalefet", "Örgüt propagandası yapmak" ve
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddialarıyla yargılanan avukatların duruşmasını çok sayıda meslektaşı takip
etti. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara vererek, olay gününe ait görüntülerin
izlenmesine karar verip, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.
6 Ekim 2016’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmeni" kampanyasına katıldığı için hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava
açılan gazeteci Yıldırım Türker ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, Çağlayan'da bulunan
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya Türker katılmazken, Kızılkaya
hazır bulundu. Avukatların ve Kızılkaya'nın savunması ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a
erteledi.
6 Ekim 2016’da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile
dayanışmak amacıyla başlatılan kampanyaya destek veren oyucu Jülide Kural, yönetmen İlham Bakır ile
gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtığı öğrenildi.
6 Ekim 2016’da Yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak”
suçlamalarından 2 ayrı dava açılan DBP Diyarbakır İl Örgütü Eş Başkanı Hafize İpek’e Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen 2 ayrı duruşmada toplam 18 ay 22 gün hapis cezası ile 6 bin TL adli para
cezası verildi.
7 Ekim 2016’da, Adana'da 40 yıl önce kendini fesheden "Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü'nün
(TKKKÖ) üyesi olmaktan aralarında Rojava'da yaşamını yitiren Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) komutanı
Bedrettin Akdeniz'in annesi Sebiha Akdeniz ile Devrimci Parti PM Üyesi Ergün Ortak'ın da olduğu 10
Devrimci Partilinin yargılandığı davanın ilk duruşması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tutuklu yargılanan Devrimci Parti PM Üyesi Ergün Ortak, Devrimci Parti Adana İl Başkanı
Hüseyin Ataş ile Devrimci Parti üyesi Saime Sultan Uçar, Görkem Tuğal, Mehmet Yozcu, Nihat Bayav,
Damla Yılmaz ve Mehmet Salih Ulıtaş ile tutuksuz yargılanan Bedrettin Akdeniz'in annesi Sebiha Akdeniz
ve Musap Furkan ile avukatları katıldı. Kimlik tespiti ardından sanıklar tek tek savunma yaparak üzerlerine
atılı "örgüt üyeliği" suçlamasını ret etti. Sanıklar, Adana'da yaptıkları tüm demokratik eylemleri suç
sayılarak, örgüt faaliyetleri olarak lanse edilmesi kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti
sanıkların tutuklu sürelerini göz önünde bulundurarak, tüm sanıkların tahliyelerine karar verip, duruşmayı 5
Ocak'a erteledi.
7 Ekim 2016’da, Ağustos'ta tutuklanan ESP ve SKM eski MYK Üyesi Serpil Arslan'ın duruşmasına devam
edildi. Tutuklu yargılanan Arslan'ın ve avukatının katıldığı duruşma, kimlik tespiti ile başladı. Ardından
savunma yapan Aslan, üzerine atılı suçlamaları ret ederek tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın
tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak, tahliyesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
7 Ekim 2016’da Yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 13 Mayıs 2016’da “yasadışı örgüt üyesi olduğu”
iddiasıyla Diyarbakır’da tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in yargılanmasına başlandı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Kamuran Yüksek’in ifadesini ve avukatlarının
savunmalarını alan mahkeme heyeti, Kamuran Yüksek’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 27
Aralık 2016’ya erteledi.
10 Ekim 2016’da Isparta’da evlerine düzenlenen baskının ardından “yasadışı örgüt üyeliği” iddiasıyla
tutuklanan Süleyman Demirel Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi (Denizli) öğrencisi Merve Nur
İşleyici, Didar Boza, Ceylan Bozkurt, Necla Unay, Fatma Erez ve Sevinç Özgür Şimşek adlı 6 kişinin
yargılanmasına başlandı. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını
almaya başlayan mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddettikten sonra duruşmayı 21 Kasım 2016’ya
erteledi.
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10 Ekim 2016’da İzmir’de 3 Mayıs 2015’te seçim çalışması kapsamında düzenlenen bir toplantıda
yaptıkları konuşmalar nedeniyle Pınar Aydınlar, Hacay Yılmaz ve Murat Elmastaş hakkında “yasadışı
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Ekim 2016’ya erteledi.
13 Ekim 2016’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katıldığı için "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava
açılan Av. Ayşe Batumlu ile gazetenin tutuklu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, İstanbul 22. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Batumlu katılmazken, mahkeme savunması alınması için Bursa Ağır
Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığı belirtildi. Gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ise duruşmaya
getirildi. Duruşmada savunma yapan Kızılkaya, "O tarihte bir kampanyamız vardı. Diğer sanık Ayşe
Batumlu'da gazetede bir günlük sorumlu genel yayın yönetmenliği yaptı. Gazetenin amacı okurun dikkatini
çekmek, kendilerini daha fazla okutmaktır. Suç tarihinde yaşanılan şiddet ve çatışma ortamına dikkat
çekmek, bilgi alma ve enformasyon sağlamak amacıyla suça konu yazı yazılmıştır. Başka gazetelerde de
çatışmanın taraflarıyla ilgili haberler kendi üslup ve tarzlarıyla verilmektedir. Suça konu bu yazının suç
oluşturduğunu düşünmüyorum" ifadelerinde bulundu. Kızılkaya'nın savunması ardından mahkeme heyeti
duruşmayı, 22 Aralık gününe ertelendiğine karar verdi.
17 Ekim 2016’da, Diyarbakır’da gerçekleştirilen kitap fuarında kurdukları standa, Sakine Cansız ile Özgür
Gündem gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Gurbetelli Ersöz’ün fotoğraflarını astığı gerekçesiyle Aram
Yayınevi çalışanı Emine Özkeskin hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme,
propaganda suçunun Özkeskin tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak ve kesin delil
bulunmadığı gerekçesi beraatına karar verdi.
17 Ekim 2016’da, Meclis Başkanvekili olan HDP Milletvekili Pervin Buldan hakkında geçmişte yaptığı
konuşmalar nedeniyle iki ayrı dava açıldı. Davaların ilki 31 Ekim, diğeri ise 28 Kasım’da görülecek.
17 Ekim 2016’da, Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla "Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği" yapan Can Dündar ve Şanar Yurdatapan hakkında. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından Dündar için "Terör örgütü yayınlarını basmak ve yayınlamak" iddiasıyla iddianame
hazırlanırken, Şanar Yurdatapan ve İnan Kızılkaya için de, "Terör örgütü yayınlarını basmak ve
yayınlamak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla iddianame hazırlandı. Duruşma 22 Aralık'ta
görülecek.
17 Ekim 2016’da, Sokağa çıkma yasağı sürecinde Silvan’da kiş bırakma eyleminde SES'in hazırladığı
basın metnini okuyan sağlık emekçisi S.T. hakkında 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. S.T.
aynı zamanda ihraç edilmesi için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.
18 Ekim 2016’da, İstanbul Gaziosmanpaşa'da katledilen Şirin Öter ve Yeliz Erbay için 23 Aralık'ta Mersin
Özgür Çocuk Parkı'nda ESP ve SGDF'nin çağrısıyla yapılan basın açıklamasına katılan 16 kişi hakkında
"MLKP Terör Örgütünün propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, görüntü kayıtlarının incelenerek, sanıkların hangi sloganları
attıklarının tespit edilmesini talep ederek, bir sonraki duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.
19 Ekim 2016’da, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan’ın Çatak Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu’nun
muhtarlara yönelik “ kurşuna dizeceğim hepsini” tehdidi üzerine sorduğu “ Roboskî mi yaşatacaksınız?
Katliamcı mısınız?” sorular için hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
19 Ekim 2016’da, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
ettiği" iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
19 Ekim 2016’da, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıktan sonra hedef haline gelen
akademisyenlerine destek için “Biz de onların suçuna ortağız” diyerek kendilerini 20 Ocak’ta Kuşadası
Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar eden 52 kişiden 38 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması Söke 2.
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Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İfade ve savunmalar sonrası mahkeme heyeti duruşmayı 18 Ocak
2017’e erteledi. Aynı olaydan yargılanan diğer 14 yurttaşın davası ise 24 Ekim’de görülecek.
20 Ekim 2016’da, 13. İstanbul Onur Yürüyüşü'ndeki "Şaban'la Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz"
pankartını taşıyan üç kişiye "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla
açılan davanın ilk duruşması İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, duruşmaya
gelemeyen üçüncü sanığın zorla getirilmesine, şikayetçinin katılma talebinin ve sanık avukatının
bilirkişiden rapor talebinin reddine karar vererek duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.
20 Ekim 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda 3 Haziran günü ırkçı bir grubun saldırısına
uğrayan Kürt öğrenciler, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanıyor. Karşı taraftan 5 öğrencinin şikâyeti
üzerine Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameden tutuksuz yargılanan 18
Kürt öğrencinin ilk duruşması gerçekleştirildi. Saldırgan gruptan 5 öğrencinin kavga esnasında Kürt
öğrencilerinin kendilerine yönelik "Çivili sopalarla saldırdılar" şikayeti üzerine başlatılan soruşturma
sonrasında hazırlanan iddianamede, Kürt öğrenciler, "Örgüte üye olmak”, “Örgüt propagandası yapmak”
ve “Cebir ve tehdit ile öğrencilerin öğrenim hakkını engellemek” iddialarıyla suçlanıyor. Davada yargılanan
18 Kürt öğrencinin isimleri şöyle: Can Akdoğan, Serap Cansın, Ümmühan Nuran Tekin, Hakan Yaramış,
Şerafettin Mete, Çetin Güven, Merve Adıgüzel, Emre Aydın, Fırat Genç, Yusuf Katmış, Sosin Akın, Cemil
Aksoy, Alican Çelik, Hüseyin Koç, Ramazan Yiğit, Abdullah Çamuka, Bayram İnal, İbrahim Baş.
Hüsamettin Otçu başkanlığındaki mahkeme heyeti, müşteki ve sanıkların sonraki duruşmada hazır hale
getirilerek, teşhis işleminin gerçekleştirmesine karar verdi ve sonraki duruşmayı 31 Ocak 2017'ye erteledi.
21 Ekim 2016’da, Komşusunda bulunan kitap, materyaller ve kardeşinin fotoğrafı nedeniyle tutuklanarak
hakkında dava açılan DBP Diyarbakır İl Yöneticisi Celal Yoldaş ve babasına ait notlara ve materyalleri
sakladığı iddia edilen oğlu M. Yoldaş hakkında 10'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı.
24 Ekim 2016’da, Aydın Söke'de barış için imza atan akademisyenlere destek için kendilerini ihbar eden
14 yurttaşın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyetinin ifadesini aldığı 14 yurttaş,
imza atmalarındaki amacın insanların en temel hakkı olan sokağa çıkma hakkını sağlamak ve akan kanın
durdurması için mücadele etmek olduğunu vurguladı. Yurttaşlar sanık koltuğunda kendilerinin değil çözüm
sürecini buzdolabına kaldıranların oturması gerektiğini söyledi. Sanıklar, akan kanın hesabını barış
isteyenlerden değil savaş çığırtkanlığı yapanlardan sorulmasını istedi. Müvekkillerinin ifadelerine ek yapan
avukatlar ise, beraat talep etti. Avukatların savunmalarından sonra mahkeme heyeti duruşmayı 23 Ocak
2017'e erteledi. Aynı gerekçeyle yargılanan 38 yurttaşın yargılandığı dava ise 18 Ocak 2017'e
ertelenmişti.
25 Ekim 2016’da, Deniz Türkali hakkında Özgür Gündem gazetesi için başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmeni” kampanyasına katıldığı için dava açıldığı öğrenildi.
26 Ekim 2016’da, Darbe soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan Murat Arslan, savcılık
ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Murat Arslan burada
tutuklandı
27 Ekim 2016’da, Mardi’in Nusaybin ilçesindeki kuşatma süresince yürüttüğü gazetecilik faaliyetlerinden
dolayı 24 Nisan'da tutuklanan ve 30 Haziran'da tahliye edilen DİHA muhabiri Bilal Güldem hakkında "örgüt
üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Mardin 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Güldem'in "örgüt Üyeliği”nden beraatına, sosyal medya
paylaşımlarında "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 ay hapsine karar verdi.
27 Ekim 2016’da, Polis tarafından 2009'da Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılmasının protesto
edildiği eylemlerde katledilen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Aydın Erdem'i Çukurova
Üniversitesi kampusu içerisinde anan 49 öğrencinin yargılandığı davanın ikinci duruşması Adana 2. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bütün sanıkların tutuksuz yargılandığı duruşma kimlik tespiti ile başladı. Bir
önceki duruşmada savunması alınmayan öğrencilerin katıldığı duruşmada avukatlar hazır bulundu.
Öğrenciler yapmış oldukları savunmada demokratik taleplerini dile getirdiklerini ve üzerine atılı
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propaganda suçlamasını reddederek beraatlarını talep etti.
reddederek, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Mahkeme heyeti öğrencilerin taleplerini

28 Ekim 2016’da, Adana'da KJA bileşenleri tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye
getirilişinin yıldönümü dolayısıyla 13 Şubat'ta İnönü Parkı'nda düzenlenen açıklamaya katıldıkları
gerekçesiyle haklarında "örgüt propagandası yapma" iddiasıyla dava açılan 4 kadının, karar duruşması
görüldü. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Halime
Kuş, Hamide Temel, Mercan Temel ve Dilber Temel katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada
söz alan sanıkların avukatı Beyhan Günyeli, müvekkillerinin okuma, yazmasının olmadığını ve Türkçe
bilmediğini belirterek, beraatlarını istedi. Verilen aranın ardından iddia makamının talebini kabul eden
mahkeme heyeti, her sanığa "örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla 10'şar ay hapis cezası verdi.
29 Ekim 2016’da Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan hakkında 2015 yılında "Kanuna aykırı toplantı
ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama örgüt propagandası yapmak"
gerekçesiyle açılan dava, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye heyeti, Bakırhan
hakkında 1 yıl hapis cezası verdi.
3 Kasım 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde “özyönetim” ilânı açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında
“devletin bütünlüğünü bozdukları” iddiasıyla dava açılan Erciş Belediyesi Eş Başkanı Diba Keskin’in de
bulunduğu 11’i tutuklu 23 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erciş Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya katılamayan tutuklu sanıkların ifadesinin telekonferans yöntemiyle ifadelerini alan mahkeme
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 22 Aralık 2016’ya
erteledi.
7 Kasım 2016’da Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
dava açılan Nadire Mater’in gazetenin tutuklu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile beraber yargılanmasına
başlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
duruşmayı 9 Aralık 2016’ya erteledi.
8 Kasım 2016’da Etkin Haber Ajansı muhabiri Arzu Demir hakkında Ceylan Yayınları’nın bastığı “Savaşta
Barışta Özgürlükte Aşkta Dağın Kadın Hali” adlı kitapta “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla
açılan davaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Arzu Demir’in
savunmasını yapmasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Ocak 2017’ye erteledi.
8 Kasım 2016’da, Adana'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan kutlamada basın
metnini okuyarak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret etme" suçlamasıyla Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri
Şükran Yeşil hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek"
suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında açılan dava görülmeye başlandı.
10 Kasım 2016’da Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
dava açılan Ali Cengiz Baysoy’un gazetenin tutuklu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile beraber
yargılanmasına devam edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini
alan mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Şubat 2017’ye erteledi.
10 Kasım 2016’da Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan hakkında gazetede yer
alan haberler nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davanın İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Aslı Ceren Aslan’a 2 yıl 6 ay hapis
cezası verdi.
14 Kasım 2016’da, Yaşamını yitiren PKK’li sanatçı Delila’nın annesi Gülsuma Güçer hakkında, gazeteci
Hasan Cemal’e Farqîn’deki ‘sokağa çıkma yasakları’yla ilgili verdiği röportajda, Delila ile ilgili kurduğu
cümlelerden dolayı 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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14 Kasım 2016’da İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen
operasyonlarda gözaltına alınan 46’sı avukat 50 kişi hakkında açılan davaya özel yetkili mahkemelerin
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam
edildi. “Yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle” ve “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” suçlanan
sanıkların avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ndeki durumunun
sorulması için duruşmayı 9 Mart 2017’ye erteledi.
15 Kasım 2016’da Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
dava açılan Öncü Akgül’ün gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol ve tutuklu Yazı İşleri Müdürü
İnan Kızılkaya ile beraber yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Şubat 2017’ye erteledi.
15 Kasım 2016’da, Eğitim Sen 8 No'lu Şube Sekreteri Sevgi Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında
"örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla yargılandığı dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Bimer'e yapılan şikayet üzerine dava açılan Yılmaz' a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
17 Kasım 2016’da, Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Sırrı Sakık, 7
Haziran 2015 seçimleri öncesinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Büyük İnsanlık Mitingi’nde
yaptığı konuşma nedeniyle ‘Türk milletini aşağılamak’ ve ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan
davanın ikinci duruşması Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sakık ve avukatları
hazır bulunurken, yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti Sakık’a ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini
alenen aşağılama’ suçundan beraat, ‘örgüt propagandası’ yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası
verdi.
17 Kasım 2016’da, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ağrı Şube Eşbaşkanı Recep
Altındağ ve SES üyesi Mehmet Said Doğan'ın Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar
duruşmasında, mahkeme heyeti Altındağ'a "örgüt üyesi oymak”tan 10 yıl, Doğan'a ise 6 yıl hapis cezası
verdi.
17 Kasım 2016’da KHK ile kapatılan Azadiya Welat Gazetesi’nin eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban
hakkında gazetenin 21 Şubat 2014 tarihli nüshasında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla
açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,
İsmail Çoban’a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi.
20 Kasım 2016’da Paris’te silahlı saldırı sonucu katledilen Kürt siyasetçiler için 9 Ocak 2016’da
Diyarbakır’da düzenlenmek istenen anma etkinliğine katılım için bildiri dağıtan HDP üyelerine “Örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek” iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan HDP üyesi M.K. ve L.Ü’ye “Örgüt propagandası”
suçunu işledikleri suçlamasıyla 10’ar ay hapis cezası verildi.
21 Kasım 2016’da, Isparta'da sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek 3 yıl hapis cezası
verilen Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) öğrenim gören 2 öğrenciden Dilara Demir tutuklandı.
22 Kasım 2016’da, Gazeteci Ali Barış Kurt'un, "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla yargılandığı davanın
duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik
faaliyetleri nedeniyle yargılanan Kurt'a, 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Heyeti, Kurt'un 'Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması'ndan yararlanmasına ise izin vermedi.
23 Kasım 2016’da, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde müebbet hükümlüsü olan Abdullah Öcalan'ın
serbest bırakılması için 3 yıl önce dilekçe verdikleri için haklarında dava açılan Tekirdağ 2 No'lu F Tipi
Cezaevi'nde müebbet hükümlüleri, Baysal Demirhan, Muhammet Akyol ve Vedat Düşküner'in
yargılanmasına bugün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti de,
savunmanın "ideolojik içerikli olduğunu" iddia ederek kısa kesilmesini istedi. Akyol, savunma hakkının
engellenmesine itiraz ederken, avukatlar da müvekkillerinin savunma hakkının engellenemeyeceğini
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belirtti. Tartışma sürerken, askerler mahpuslara müdahale etti. 3 mahpus, darp edilerek duruşma
salonundan çıkartıldı. Avukatlar da bu durumu protesto ederek, duruşma salonunu terk etti.
25 Kasım 2016’da, Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül hakkında,
Mardin 2. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hapis cezası verildi. Davanın dün
görülen 3’üncü duruşmasında "örgüt üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılanan
Oktay ve Akgül’e, sosyal medya paylaşımdan dolayı “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 4’er yıl
hapis cezası verildi.
30 Kasım 2016’da, Bursa'da sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına
alınan Minibüs Şoförü Hüseyin Döken ve İnşaat İşçisi Ramazan Güner, "Terör örgütü propagandası
yapmak” iddiası ile tutuklandı. Yıldırım Mahallesi'nde bulunan evlerine yapılan baskın ile gözaltına
alınarak tutuklanan Döken ile Güner’in, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.
1 Aralık 2016’da, Bursa’da 30 Kasım akşamı işi başındayken gözaltına alınan HDP Yıldırım İlçe Yönetim
Kurulu Üyesi ve İnşaat İşçisi İhsan Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada yaptığı
paylaşımlar nedeniyle “Propaganda yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ile tutuklanan Şeker,
Bursa H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
1 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Diyarbakır ilinde 2016 yılının Nisan ayında Özgür Halk Dergisi’nin
196’ncı sayısını dağıttıkları sırada gözaltına alınıp serbest bırakılan dergi çalışanları Hividar Diker ve
Emrah Demir hakkında “örgüte bilerek isteyerek yardım etme” ve “örgüt üyesi olma” iddiasıyla dava açıldı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ilk duruşmada mahkeme, dergi satarak
"Terörizme finansman sağladıkları" suçlamasıyla Diker ve Demir’e, 4 yıl 2’şer ay hapis cezası verdi.
2 Aralık 2016 tarihinde, Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Grup Başkanvekili
İdris Baluken, yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında açılan davanın karar duruşması Mardin 2. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na “hakaret”, “Türk Milletini,
Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen Aşağılama” suçlamalarıyla 4 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı davada Baluken’e mahkeme heyeti, 6 ay hapis cezası verdi. Hapis cezası 3 bin 600
TL para cezasına çevrildi.
6 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dicle Üniversitesi
öğrencisi ve Özgür Öğrenci Derneği üyesi 18 öğrenci hakkında, 03 Aralık 2015 tarihinde üniversitede
düzenlenen anma etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle “Örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 90 yıla
kadar hapis istemiyle dava açılması istendi. Bir sayfalık iddianame, Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi.
7 Aralık 2016’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan için 5 yıla kadar
hapis cezası talep edildiği öğrenildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2. Ağır
Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Özgökçe’nin konuşmalarında şiddet eylemlerini övdüğü,
örgüt propagandasını yaptığı belirtilerek, "Örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 5 yıla kadar hapisle
cezalandırılması talep edildi.
8 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan
hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede,
Özgökçe’nin konuşmalarında şiddet eylemlerini övdüğü, örgüt propagandasını yaptığı belirtilerek, "Örgütü
propagandası yapmak" iddiasıyla 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
8 Aralık 2016’da Cizre’de bodrumlarda yardım beklerken katledilen insanlara ilişkin yaptığı konuşmadan
yargılanan ve Kandıra F Tipi Cezaevinde olan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’e 6 ay hapis cezası
verildi.
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15 Aralık 2016’da Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmeni” kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan akademisyen Beyza
Üstün, gazeteciler Ragıp Duran ve Murat Çelikkan ile gazetenin Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya hakim
karşısına çıktı.
15 Aralık 2016’da Maraş’ın Elbistan İlçesinde dün jandarmanın yaptığı ev baskınlarında gözaltına alınan
diyaliz hastası Bayram Bozkurt ve Ali Kırık İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ki işlemlerinin ardından
Elbistan Adliye'sine sevk edildi. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı “Örgüt propagandası” iddiası ile
savcıya ifade veren Kırık ile Bozkurt, çıkarıldıkları mahkeme tarafından aynı gerekçe ile tutuklandı.
Elbistan Cezaevi'ne götürülen şahıslardan Bayram Bozkurt’un her iki böbreğinin iflas ettiği, bundan
kaynaklı haftada dört gün diyalize girdiği öğrenildi.
18 Aralık 2016’da, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım’da tutuklanıp HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah
Zeydan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Hakkâri 2. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Zeydan’ın “Örgüt propagandası yapmak”, “Suçu ve
suçluyu övmek”, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine
katılma” ile “Örgüte üye olma” suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiği öğrenildi.
20 Aralık 2016’da PPFDK tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne, 15 Aralık 2016’da Ziraat Türkiye
Kupası maçında konuk ettiği Fenerbahçe maçında taraftarların "ideolojik propaganda yaptığı" iddiasıyla
FDT'nin 42/2. Maddesi uyarınca 40 bin TL ile para cezası verildi.
20 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında Elazığ'da katıldığı
BDP Elazığ İl Örgütü'nün 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle, başka bir davadan 4
Kasım'da tutuklanarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde konulan HDP Diyarbakır Milletvekili ve İmralı Heyeti
Üyesi İdris Baluken hakkında iddianame hazırladı. "Örgüt propagandası", "Suçu ve suçluyu övme" ve
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame
Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
21 Aralık 2016’da, 14 Aralık günü Muğla Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla
merkezi ile Menteşe, Ula ve Milas ilçelerinde yapılan operasyonlarda aralarında HDP Milas İlçe Başkanı
Kamuran Doğan ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu toplam 7 kişiyi sosyal medya paylaşımlarını
gerekçe göstererek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilirken, gözaltına alınanlardan 3'ü "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklandı.
21 Aralık 2016’da, 16 Aralık günü Aydın'da birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Aydın İl Eşbaşkanı Pınar Akpınar, HDP İl yöneticilerinin de bulunduğu
11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sosyal medya paylaşımlarının gerekçe gösterildiği öğrenildi.
21 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Örgüt propagandası
yapmak", "Görevi yaptırmamak için direnmek", "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret etmek"
ve "Örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında, 17 yıldan 32 yıla
kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul
edildi.
22 Aralık 2016’da, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl tutuklanan ve yerine Doğubayazıt
Kaymakamlığı tarafından kayyum atanan DBP'li meclis üyesi Halis Gültekin hakkında Doğubayazıt Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Gültekin Doğubayazıt Kaymakamlığınca yerine
kayyum atanan Halis Gültekin hakkında Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı. Bugün Doğubayazıt
Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Gültekin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'
gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
22 Aralık 2016’da, Eskişehir’de 2014 yılında gerçekleştirilen bir eylemden dolayı 20 kişiye dönemin
Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten ceza verildiği öğrenildi.
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Mahkeme, 19 kişiye 7 bin 80 TL para cezası, 1 kişi hakkında ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. 1 kişi
hakkında ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
23 Aralık 2016’da, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak
iddianameyi hazırladı. Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akdoğan’ın
“suçu ve suçluyu övmek”, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların
hareketlerine katılma”, “Örgüte üye olma” ve 14 defa “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 85 yıla
kadar hapisle cezalandırılması istendiği öğrenildi.
24 Aralık 2016’da, Elazığ'da “Örgüt Propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaretten” dün
gözaltına alınan üniversite öğrencisi Gökhan Kurtboğan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
25 Aralık 2015 tarihinde DBP İl binasından Koşuyolu Parkı'na gerçekleştirilen eylemde yaptığı konuşmalar
nedeniyle, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hafize İpek hakkında açılan davada karara bağlandı. 06 Ekim
2016’da edinilen bilgilere göre; "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın karar
duruşmasında mahkeme heyeti, etkinlikte yaptığı konuşmada "örgüt propagandası" suçunu işlediği
iddiasıyla İpek'e önce 1 yıl hapis cezası verdi, ardından bu cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, İpek'in kişiliği
ve sosyal durumunu dikkate alarak, 10 ay hapis cezasını 6 bin TL adli para cezasına cevirdi. Mahkeme,
İpek'in ilerde suç işlemeyeceğine yönelik kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezasını ertelemedi.
26 Aralık 2016’da, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 20 Aralık'ta
sosyal medya hesaplarında “örgüt propagandası yapma” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınmıştı. 6 gün sonra
emniyet işlemleri ardından adliyeye çıkartılan 12 kişiden Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Hüseyin
Solmaz, Hekim Akter, Bekir Yavuz, Aygül Besili, Yılmaz Kedik, Şakir Taşdemir, Songül Salman ve İlhami
Küçük “Örgütsel paylaşımlar yaptıkları” gerekçesiyle tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartı ile
serbest bırakıldı.
27 Ekim 2016’da Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görülen DİHA Muhabiri Bilal Güldem,
"örgüt üyeliği"nden beraatına, sosyal medya paylaşımlarında "örgüt propagandası yapmak" suçlarından
ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
28 Aralık 2016’da, "Örgüt üyeliği" suçlamasından yargılandığı esnada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettiği
gerekçesiyle hakkında ikinci bir dava açılan Roger Tirej Özalp'in savunmasına da "Cumhurbaşkanı'na
hakaret" ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
28 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 7 Aralık’ta
tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu
hakkında “Silahlı örgüte üye olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
28 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Hakim ve savcılara
hakaret ettiği” iddiasıyla Van Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Eşbaşkanı Bekir Kaya'nın hakkında 3,5 yıla
kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Van 7. Asliye Ceza
Mahkemesi'nce kabul edildi.
30 Aralık 2016’da, Adana'da gözaltında cinsel şiddete maruz kalan tutuklu yargılanan Figen Şahin ile
Fayik Akay, Muhittin Şengil, Ömer Taşkın ve Cüneyt Esmer'in karar duruşması bugün Adana 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Figen Şahin'e, gizli tanık beyanları gerekçe gösterilerek, 20 yıl 4 ay 15 gün hapis
cezası verildi. Mahkeme heyeti gizli tanık beyanlarını ve Şahin'in gözaltı sırasında yolda bulunan poşet
içinde bulunan patlayıcı maddeyi dikkate alarak, Şahin'e "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç
işlemek" suçlamasıyla 9 yıl, "kolluk görevlilerine direnmek" suçlamasına 22 ay 15 gün, "örgüt üyesi
olmak", "örgüt propagandası yapmak", "kolluk görevlilerine direnmek" ve "patlayıcı madde bulundurmak
ve atmak" suçlamasıyla toplamda 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, gizli tanık
beyanlarını dikkate alarak; Akay, Şengil, Taşkın ve Esmer'in "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlemek" suçlamasıyla her birine 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve yine
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sanıkların sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek; "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla
1'er yıl 10'ar ay 15'şer gün hapis cezası verdi.
30 Aralık 2016’da, Attığı tweetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri
Ahmet Şık "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı.
Yargıtay Kararları

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILAR

I.

İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar

II.

Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri

4 Şubat 2016’da polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlar sonucu Erzurum’da İHD yönetim kurulu
üyesi Erdal Özakçil, İHD üyesi Yavuz Karabudak ve Cemil Kuş’u gözaltına aldı.
6 Şubat 2016’da Erzurum’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan İHD üyeleri Erdal Özakçil, Yavuz
Karabudak, Hamit Ateş “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları” suçlamasıyla; Ağrı’nın
Diyadin İlçesi’nde gözaltına alınan Latif Polat da “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yaptığı” suçlamasıyla
tutuklandı.
14 Mart 2016’da, Ağrıda öğretmenlik yapan İHD Siirt yöneticimiz Azad Taş gözaltına alınmış 17 Mart günü
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
16 Mart 2016’da, Bitlis’te İHD Şubesi Başkanı Seval Karaçelik’in de bulunduğu 8 kişi yapılan ev
baskınlarıyla gözaltına alındı.
22 Mart 2016’da, Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında gazetenin Eş Genel Yayın
Yönetmeni ve İHD MYK üyesi Eren Keskin, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadenin ardından savcılık, Keskin'i "adli kontrol şart”ının
uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Keskin, daha sonra
serbest bırakıldı. Keskin'e "yurtdışına çıkış yasağı" getirdi.
25 Mart 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi ve Genel Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi
Mesut Aslan, Antep Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Trabzon'a sürgün edildi.
Aslan, Şahinbey Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yaptığı sırada, sosyal
medya üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştı, Antep Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aslan'ı görevden uzaklaştırırken, Antep 2. Sulh Ceza Mahkemesi ise
Aslan'ı "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı vermişti, Antep Sulh Ceza Mahkemesi'nde
yapılan yargılama sonucunda Aslan, üzerine atılı tüm suçlardan beraat etmiş ve tahliye edilmişti. Beraat'ın
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ardından 4 Mart 2016 tarihinde geçirdiği disiplin soruşturmasını gerekçe gösteren Antep Valiliği Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aslan'ı Trabzon'a sürgün etti.
4 Şubat 2016’da Erzurum’da yapılan ev baskınları sonucu tutuklanan İHD üyeleri Erdal Özakçil, Yavuz
Karabudak, Hamit Ateş hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandası yaptıkları”
suçlamalarıyla açılan davaya 4 Mayıs 2016’da başlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmada kimlik tespitleri yapılan İHD üyelerinin Kürtçe yaptıkları savunmalarını alan mahkeme heyeti,
Erdal Özakçil, Yavuz Karabudak ve Hamit Ateş’i 10’ar bin TL kefaletle tahliye ederek duruşmayı erteledi.
20 Haziran 2016'da Başlatılan soruşturmalara karşı Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için
başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan 37 kişi hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında ifade vermeye giden 7 kişiden TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Erol
Önderoğlu ve Ahmet Nesin çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“suçu ve suçluyu övdükleri” ve “halkı suç işlemeye tahrik ettikleri” iddialarıyla aynı gün tutuklandı.
Tutuklanan 3 kişi hakkında aynı suçlamalarla iki gün içinde iddianame hazırlayan savcılık, Ahmet Nesin
hakkındaki iddianameyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne; Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu
hakkında iddianameyi ise İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne değerlendirilmeleri amacıyla gönderdi. 30
Haziran 2016'da dava günü belirlemek için toplanan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Şebnem
Korur Fincancı'nın ve Erol Önderoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi.
1 Ağustos 2016’da,Erzurum'un Karayazı ilçesinde HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin evlerine
bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlçe merkezi ve merkeze bağlı Elmalıdere-Duruca,
Çakmaközü, Karabey, Geventepe, Değirmendere, Güllü ve Kösehasan mahallelerindeki adreslere
yapılan baskınlarda şu ana kadar 67 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. DTK delegeleri, İHD yönetim
kurulu üyesi Felemez Ele, HDP ve DBP ilçe örgütü üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 67 kişi Palandöken
İtfaiye Kapalı Spor Salonu'nda tutuluyor.
5 Eylül 2016’da Erzurum’da ve Karaçoban İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen güvenlik güçleri İHD
yöneticisi Yavuz Karabudak’ın da olduğu en az 40 kişi gözaltına alındı.
27 Eylül 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında İHD
Cizre Temsilcisi Abdulkerim Pusat'ında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Pusat ve isimleri
öğrenilemeyen 13 kişinin gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen 14 kişinin avukatları ile görüşülmesinin engellendiği belirtildi.
21 Kasım 2016’da Mardin de İHD eşbaşkanı Av.Seher Acay ve İHD Mardin yönetim kurulu üyeleri Av.Ziya
Bagi, Av.Fevzi Adsız gözlatına alındı. Mardin barosu avukatlarından Av.Mahmut Bingöl de aynı
soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
24 Kasım 2016’da, İHD Şırnak Şube Başkanı Avukat Emirhan Uysal İstanbul Valiliği'nde gözaltına alındı.
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla gözaltına alınan Uysal, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uysal
tutuklanarak metris cezaevine konuldu.
8 Aralık 2016’da Mardin'de gözaltına alındıktan 17 gün sonra mahkemeye çıkartılan 4 avukat tutuklandı.
OHAL ile kapatılan derneklerden olan İHD Mardin Şube Eşbaşkanı Av. Seher Acar, dernek üyeleri Av.
Mahmut Bingöl, Av. Feyzi Atsız ve Av. Ziya Baği dün çıkarıldıkları Mardin Adliyesi’ne savcılık ifadeleri
gece geç saatlere kadar sürdü. Avukatlar, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye
sevk edildi. Mardin Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartılan avukatlar, buradaki ifadelerinin ardından aynı
gerekçeyle tutuklandı
12 Aralık 2016’da Urfa’nın il ve ilçelerinde aralarında İHD Urfa Şube yöneticileri Av. Mustafa Vefa ve Av.
Serdar Gökkan, İHD eski şube başkanı Av.Gülay Koca, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hilvan İlçe
Eşbaşkanı Yusuf Kebeci, DBP Ceylanpınar İlçe Eşbaşkanı Gülten Ceylan, ilçe yöneticileri Yılmaz Tuncer,
Emin Arak, HDP ilçe yöneticileri İsmail Kahraman, Zeynep Demir, Murat Güner, Veysel Bulut ve Lütfi
Ağcan’ın (isimleri öğrenilenler) olduğu 206 kişi gözaltına alındı.
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III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan İHD Yönetici ve
Üyeleri
2 Mart 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 80 gündür devam eden ve gündüz saatleri ile süresi daraltılan
sokağa çıkma yasağı sırasında, Kobanê Caddesi'nde evine gitmeye çalışan İHD Cizre Temsilcisi Avukat
Filiz Ölmez, önü zırhlı araç ile kesildikten sonra polis tarafından darp edildi. Ölmez, yerde sürüklenerek
zorla arca bindirildi. Ölmez'e araç içinde şiddet uygulayan polis, daha sonra Ölmez'i araç hareket halinde
iken dışarı attı. Maruz kaldığı polis şiddeti ile ilgili konuşan Ölmez, polislere avukat kimliğini göstermesine
rağmen hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini belirtti. Darp raporu alan Ölmez, Cizre Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
25 Ekim 2016’da dernek şubemiz Raportörü M.Ç.’nin yaptığı başvuruda; “Halen İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılandığım bir dosya mevcut, bu dosyanın konusu bir gösteri sonrasında yurttaşlara
işkence yaparak gözaltına alan kolluk görevlilerini ikaz etmem üzerine benim de gözaltına alınmamdan
kaynaklıdır. Yine dernek tarafından her ayın 28’inde düzenlenen Roboski Katliamı anmasına katılmaktan
hakkımda Terör ve örgütlü suçlar c. savcılığınca yeni bir soruşturma açılmıştır.” Dedi. (İHD İstanbul)

III.

İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar

11 Kasım 2015 tarihinde Adana inönü parkında Silvan'da yaşanan hak ihlalleri nedeniyle İHD’nin çağrısı
ve öncülüğünde emek ve demokrasi güçlerinin katılımı ile basın açıklaması yapılmıştır. Basın metni Şube
eşbaşkanımız İlhan Öngör tarafından okunmuştur. Basın metninde " Bugün Silvan'da devlet eliyle insanlık
suçu işlenmekte, katliamlar olağanlaştırılmaya çalışılmaktadır” cümlesi nedeniyle TCK. 301. maddesi
uyarınca Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama suçu nedeniyle şube İHD Adana eşbaşkanımız
hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Soruşturma açılmıştır. TCK. 301. maddesi uyarınca
soruşturmanın başlatılması için Adalet bakanının izni olmasına rağmen Savcılık tarafından izin alınmadan
Şube eşbaşkanımız ifadeye çağrılmıştır. Ancak; usuli yasal işlem yapılmadan ifadeye çağrıldığından şube
eşbaşkanımız ifade vermemiştir. Savcılık tarafından bakanlığa izin için yazı yazılmıştır.
27 Nisan 2016’da, İzmir'de Eğitim Sen Şube Başkanı Bahri Akkan'ın görevden alınmasının ardından İnsan
Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi eğitim emekçisi Caner Canlı da görevden alındı.
Canlı'nın görevden alınmasına gerekçe olarak dernek tarafından düzenlenen basın açıklamaları ile 29
Aralık'ta Türkiye genelinde Eğitim Sen öncülüğünde düzenlenen iş bırakma eylemine katılması gösterildi.
V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar
22 Mart 2016’da, Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında gazetenin Eş Genel Yayın
Yönetmeni ve İHD MYK üyesi Eren Keskin, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İfadenin ardından savcılık, Keskin'i "adli kontrol şart”ının
uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Keskin, daha sonra
serbest bırakıldı. Keskin'e "yurtdışına çıkış yasağı" getirdi.
25 Mart 2016’da, İHD Siirt şube yönetim kurulu üyemiz Handan Can Tecavüz olaylarını ve 9 Ocak Paris
katliamını kınamak amacıyla katıldığı basın açıklamasından dolayı örgüt propagandasından 3 yıl hapis
cezası almıştır.
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ
Gezi Parkı Eylemleri Nedeniyle Yargılanan Kişiler
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16 Ocak 2016’da, Antalya’daki Gezi eylemlerine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 175 sanıktan 27’si 8 ay
10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanıklardan 148’i ise
beraat etti
2 Şubat 2016’da Erzincan’da haklarında Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle dava açılan 16
kişinin yargılanmasına devam edildi. “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet
etmekle” ve “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası yapmakla” suçlanan 16 kişinin Erzincan Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti
kararında; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Erzincan Şubesi Yöneticisi Hasan Sınırtaş’a 12 yıl,
PSAKD Erzincan Şubesi üyesi Hasan Şahin’e 12 yıl, PSAKD Erzincan Şubesi üyesi Can Kocak’a 12 yıl,
Çetin Kirsiz’e 16 yıl, Mukamet Çelik’e 14 yıl, Dağlar Delen’e 12 yıl, Özgün Kaya’ya 12 yıl, Özcan Kaya’ya
12 yıl, Ali Sağlık’a 12 yıl, Kenan Korkmaz’a 6 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Uğur Pektaş’a 15 bin TL
ve Fuat Eskiköy’e de 6 bin TL adlî para cezası verildi.
3 Şubat 2016’da Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 52 kişinin yargılanmasına devam
edildi. 52 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına
zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından yargılandığı davanın Mersin 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, 41 sanığın beraat ettiğini açıkladı. Mersin
Barosu avukatlarından Onur Kale, Ahmet Ölmez, Melih Deniz Özşen, Hüseyin Bozdemir, Mesut
Kocaman, Mehmet Deniz Sonuvar, Erdi Çalışkan, Ayhan Yerden, Turan Muhittin Turgut, Ahmet Argış ve
Kubilay Ceylan Özdağ’a ise 12 ay ile 18 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
1 Mart 2016’da Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt
üyesi olmak ve propagandası yapmak”, “görevli polise direnmek”, “kamu malına zarar vermek” ve “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarıyla dava açılan 26 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların
savunmalarını ve müştekilerin ifadelerini alan mahkeme heyeti, 26 kişinin beraat ettiğini açıkladı.
1 Mart 2016’da Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto gösterilerine
katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 94 kişinin 3. duruşması görüldü. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” iddiasıyla
yargılanan 94 kişinin İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların savunmalarını
almaya devam eden mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
9 Mart 2016’da Tutuklu “Yeni Evrede Mücadele Birliği” Yazı İşleri Müdürü Sami Tunca hakkında katıldığı
eylemler gerekçe gösterilerek açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. İstanbul 19. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 19 Şubat 2016’da görülen karar duruşmasında Gezi Parkı eylemleri döneminde katıldığı
gösteriler gerekçe gösterilerek yargılanan Sami Tunca’ya mahkeme heyeti, 16 eylem için ayrı ayrı ceza
verdi. “Yasadışı örgüt üyesi olmakla” da suçlanan Sami Tunca’ya toplam 49 yıl 3 ay hapis cezası ve 2 bin
lira adlî para cezası verildi.
6 Nisan 2016’da Gezi Parkı protestoları döneminde İstanbul’daki Çağlayan Adalet Sarayı içerisinde eylem
yaparken gözaltına alınan 41’i avukat 44 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Çağlayan 65. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na
muhalefet etmekle” suçlanan sanıkların ifadelerini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı 28 Eylül 2016’ya erteledi.
21 Nisan 2016’da Gezi Parkı eylemleri döneminde Ankara’da düzenlenen gösterilere katıldıktan sonra
haklarında “yasadışı Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açılan
Kaldıraç Dergisi okuru tutuksuz 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, dava dosyasındaki
görüntü kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi amacıyla duruşmayı 7 Eylül 2016’ya erteledi.
27 Mayıs 2016’da İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı
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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini
yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 12 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı esas hakkındaki
mütalaasını yenileyerek sanıklar için 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların
savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Ekim 2016’ya erteledi.
30 Mayıs 2016’da Gezi Parkı gösterileri nedeniyle Antalya’da 3 Haziran 2013’te düzenlenen eyleme
destek verdiği iddiasıyla Mustafa Düştegör’ü ellerindeki sopa ve coplarla döven 6 polis hakkında açılan
davaya devam edildi. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık polislerin ifadesini alan
mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 20 Ekim 2016’ya erteledi. Daha önce
hazırlanan iddianamede polis memuru A.O.P. hakkında “zor kullanma yetkisini aşarak insan yaraladığı”
suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası, olay yerindeki diğer 4 polis memuru ile amirleri
A.S. hakkında da A.O.P.’ye müdahale etmedikleri gerekçesiyle 6’şar aya kadar hapis cezası talep
edilmişti. “Olayın yaralama değil işkence olduğu” gerekçesiyle yapılan itirazı kabul eden iddianamenin
gönderildiği Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi ise “görevsizlik” kararı vererek A.O.P.’ye “işkence”
suçundan dava açılması amacıyla dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş ve A.O.P. için istenen ceza
“işkence” suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıla çıkarılmıştı.
31 Mayıs 2016’da İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamalarından dava
açılan 9 çocuğun yargılanmasına devam edildi. Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların son savunmalarını alan hâkim, 9 çocuğun da beraat ettiğini açıkladı.
9 Haziran 2016’da Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen
eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na
muhalefet ettikleri” suçlamasıyla dava açılan 36 kişinin yargılanmasına devam edildi. Tarsus 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 14 sanığa 11’er ay 20 gün hapis cezası;
2 çocuk sanığa 4 bin 895’er TL adlî para cezası verdi. 20 sanığın ise beraat ettiği açıklandı.
2016 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar
28 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldıkları
gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ile Üniversite Rektörlüğü tarafından,
adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rektörlüğün, 25 Ocak 2016’da, öğrenciler tebliğ ettiği yazıda,
soruşturmanın gerekçesi "Ankara Katliamı protestosu ile Sur ve Lice ilçelerindeki askeri operasyona karşı
protesto ve okul boykotu" olarak belirtildi.
8 Şubat 2016’da, Van ilinde, Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıyı protesto
etmek amacıyla iki günlük iş bırakma ve Cizre için yapılan eylemlere katılma gerekçesiyle, Van Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan SES üyesi 70 sağlık emekçisine, hastane yönetimi tarafından
soruşturma açıldı.
20 Şubat 2016’da, Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye ve bölgede
yaşananlara sessiz kalmamak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için katıldıkları
eylemler ile ilgili haklarında Van'da Bin 50 Eğitim Çalışanına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma
açıldığı bildirdi.
25 Şubat 2016’da, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Irak ve Suriye'deki çatışmalarda ölen iki YPG'li için
kentte yapılan taziyelerle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Suriye'de öldürülen "Ruken
Helin" kod isimli Dilan Çoban için Halilağa Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nin zemin katında,
Irak'ta öldürülen "Firoz Agir" kad isimli Tekin Kurt için de aynı mahallede kurulan çadırda taziyeye katılan
biri İngiltere, 3'ü Finlandiya uyruklu 4 kişi Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İfade
işlemleri için Van Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, Van'da ve taziyede bulunma nedenlerinin
araştırıldığı bildirildi. 28.02.2016 da serbest bırakıldılar.
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26 Mart 2016’da Muş ilinde, edinilen bilgilere göre, KESK Muş Şubeler Platformu üyesi 300 kişi hakkında,
Ankara ve Roboski katliamları gibi toplumsal olaylara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri basın
açıklaması, yürüyüş ve etkinlikler gerekçe gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldı.
29 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen Newroz kutlaması
nedeniyle HDP İlçe Eşbaşkanı Ayşe Sürücü hakkında soruşturma açıldı. Sürücü, soruşturma kapsamında
ifadeye çağrıldı.
29 Mart 2016’da, Türkiye genelinde 29 Aralık 2015 tarihinde KESK, DİSK, TMMOB ile birlikte "Savaşa
hayır, yaşamı savunacağız" şiarıyla gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemine katılan Adana ve
Mersin'de ki 851 eğitim emekçisine soruşturma açıldığı Eğitim Sen Mersin ve Adana Şubeleri tarafından
açıklandı.
14 Nisan 2016’da, Eğitim Sen Hatay Şubesi, KESK, DİSK ve TMMOB tarafından 29 Aralık'ta yapılan iş
bırakma eylemine katıldıkları gerekçesi ile Hatay'da 817 öğretmene soruşturma açıldı.
24 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; protesto yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında
soruşturma açılan SES üyesi 8 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Görevlerinden
alınanların isimleri şöyle: Ağrı Tabip Odası Başkanı Ulaş Yılmaz, Ağrı SES Şube Eşbaşkanı Gülistan İçel,
Ağrı SES Şubesi Hukuk Sekreteri Emin Bayram, SES üyeleri Berivan Alptek, Dinçer Kölçek ve Özlem
Ayyıldız.
25 Nisan 2016’da, Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Saliha Zorlu, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından, hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla
2015 yılının 14, 21 ve 29 Aralık tarihlerinde yapılan greve katılan Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi’ne üye 4
bin 960 eğitim emekçisine soruşturma açıldığını belirtti. Zorlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
başlatılan soruşturma kapsamında müdürlüğe ifadeye çağrılan emekçilere, greve katılıp katılmadıkları,
hangi grevlere katıldıklarının sorulduğunu ifade etti.
7 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesinde, ilçenin değişik okullarında görev yapan Bülent
Arslanboğan, Nihat Kara, Barış Çiçekli, Emin Zirek, Mahsum Bakır, Fuat Kutlay, Ramazan Saruhanoğlu,
Yağmur Keremoğlu ve Şerafettin Akgöl isimli öğretmenler hakkında, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe
gösterilerek Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda
görevinden uzaklaştırılan öğretmenlere gönderilen tebligatta, "Sosyal medya hesapları üzerinden
PKK/KCK propagandası yaparak, Başbakanlık Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı
Kamu Çalışanları Hakkında 2016/4 sayılı genelgesine aykırı davrandıkları kararlaştırıldı. Soruşturma
kapsamında 9 öğretmen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137. ve diğer ilgili maddeler gereğince
görevden uzaklaştırıldı" denildi.
25 Mayıs 2016 tarihinde, KESK tarafından hazırlanan "Çalışma Yaşamı Hak İhlalleri Raporu" sendika
genel merkezinde düzenlenen basın toplası ile açıklandı. KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler
Sekreteri Fatma Çetintaş tarafından yapılan açıklamada "7 Şubat -7 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Diyarbakır ilinde 4 bin 900, Mardin ilinde 2 bin 600, Van ilinde 2 bin, Batman ilinde bin 200, Adıyaman
ilinde 499, Urfa ili Siverek ilçesinde 125, Viranşehir ilinde 121 ve Gazi Antep ilinde 475 kamu emekçisine
soruşturma açıldığını duyurdu.
26 Mayıs 2016 tarihinde, SES Urfa Şubesi, kamu emekçilerine yönelik hukuk dışı soruşturmalara ilişkin
sendika binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan SES Şube Sekreteri Mehmet Ali
Coşkun, Urfa ilinde 600 eğitim emekçisi ve 50 sağlık emekçisi hakkında sendikanın grevine katıldıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma açıldığını, ayrıca 10 kamu görevlisinin açığa alındığını duyurdu.
27 Temmuz 2016’da derneğe başvuruda bulunan İzel Naz Çetin ve Yasemin Mert, “Bu sene mezuniyet
törenimizde Yasemin Mert il birlikte ‘yarım değilim tamsan mezun ol’ yazılı orta büyüklükte bir kağıt ile
sahneye çıktık. Söylemek istediğimiz şey, çocukluk arkadaşımız iki senelik okulda okuduğumuz için ‘siz
tam mezun değilsiniz, yarımsınız’ söylemi üzerine mezun olmamız, biz de arkadaşımızla bu konuda
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şakalaştığımızdan dolayı bu yazıyı yazdık. Yazı bununla ilgilidir. Başka bir amacımız olmamıştır. Biz
salona geçerken görevliler bize tebessüm etti ve herhangi bir uyarı yapılmadı. Sahneye çıktıktan iki saat
sonra güvenlik görevlisi gelip elimizden pankartı çekiştirmeye başladı. Kolumu sıktı. Bırakın konuşalım
dediğim halde bu tavra devam etti. Pankart yırtıldı, üzüldük. Sahneye tekrar çıktık, bu sefer küçük bir
kağıda rujla aynı şeyi yazdık. Aradan yaklaşık 2 hafta sonra eve ‘sınav hakkında aykırı davranış’ iddiasıyla
soruşturma açıldı. Okula gittiğimizde yanlış evrak gönderildiği söylendi. Ertesi gün ‘izinsiz pankart
açılmasından’ soruşturma açıldı ve savunmamızı verdik. Sonucu beklerken belli bir zaman sonra tekrar
okula çağrıldık ve ‘öğretim görevlisine hakaretten’ de soruşturma açıldığını öğrendik. Tekrar savunma
yapmamızın ve bu iddiayı kabul etmemizin bizim için en doğru karar olduğunu söylediler. Aksini yaparsak
savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdiler. Hakaret etmediğimiz halde bu yönde savunma
yapıp imzalamamızı söylediler. Hukuki yardım talep ediyoruz.” dedi. (İHD İstanbul)
28 Eylül 2016’da, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şube Eşbaşkanları Av. Banu Güveren
ve Av. Sinan Zincir, 10 Ekim Ankara Katliamı protestosuna ve aynı günün akşam saatlerinde Galatasaray
Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylem katıldıkları için haklarında açılan soruşturma kapsamında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi
27 Eylül 2016’da, Barış İçin Akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy
yapmış oldukları açıklamada; 15 akademisyen istifaya veya emekliliğe zorlandı. Toplam 511 akademisyen
disiplin soruşturması geçirdi.
30 Eylül 2016’da, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17 öğrenci hakkında açılan soruşturma
sonucu 1 yıl uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin uzaklaştırılmasına gerekçe olarak ise 2015 yılında
okulda katıldıkları Soma ve Şerzan Kurt anması, 2016 yılında da katıldıkları 10 Ekim Ankara katliamı ile
Roboski anması gösterildi.
6 Ekim 2016’da, Batman’da 22 Mayıs'ta Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ, HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, DTK Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Leyla Güven, HDK
Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü'nün de katılımıyla düzenlenen ve sonrasında polisin müdahale etiği mitingle
ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, mitingi organize ettikleri
ve mitinge katıldıkları gerekçesiyle HDP İl eşbaşkanları İkram İrgi ve Fatma Kapalıgöz ile HDP yöneticileri
Şükriye Adsız, Osman Bozkurtaca, Ceylan Tüzün, Hüseyin Akman, Aysel Güven, Abdullah Sayar, Şevda
Akyol Sarıpınar, Mazlum Yaman, Ceyhan Ağduk, Mahir Bekleviş, Abdulcelil İmret ve Merkez İlçe eski
eşbaşkanı Abdullah Yıldız ifadeye çağrıldı.
7 Ekim 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Meral
Danış Beştaş, Sibel Yiğitalp, İmam Taşçıer ve Nimetullah Erdoğmuş hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılık, milletvekillerine "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkardı. Milletvekillerinin hangi
soruşturmaya ilişkin olarak ifadeye çağrıldıkları ise öğrenilemedi.
25 Ekim 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı, HPG ve YJA-Star gerillaları Ramazan Karadağ
(Piling Sur), İbrahim Gültekin (Doğan Amed), Şevin Akdamar (Nujin Solin) ve Semra Elalmış'ın (Peyman
Kürdistan) bugün düzenlenen cenaze törenlerine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Feleknas Uca,
Sibel Yiğitalp ve Ziya Pir hakkında jet hızıyla soruşturma başlattı.
27 Ekim 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı için bugün Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan binlerce
kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eyleminde yaptığı konuşma nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş hakkında soruşturma başlattı.
6 Kasım 2016’da,Isparta SDÜ’de Roboski anmasını protesto etmek isterken saldırıya maruz kalan 42
öğrenci hakkında açılan davaya avukatlar itiraz ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 7 öğrenciye
daha soruşturma açıldı.
19 Aralık 2016’da, Şırnak'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde 17 Aralık günü polisler tarafından öldürülen ve
valiliğin "Örgüt mensubu" dediği Şeyhmus Uğur'un cenaze törenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Cenaze
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törenine katılan HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, şoförü ve aynı zamanda kardeşi olan Mesut İrmez,
Uğur'un kuzeni ve öğretmeni olan Serhat Uğur'a Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma
açıldı.
21 Aralık 2016’da, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ı soruları ile kızdıran Ş.Ç., E.Ç., S.C. ve G.D.
adlı 4 öğrenci hakkında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı. Hakkında
soruşturma açılan öğrencilerden Ş.Ç., en büyük tutkusu 3 çocuğu olduğunu söyleyen Aktaş'a öldürülen
çocukları neden haber yapmadığını sorduğu için soruşturmalık olduğunu söyledi.
2016 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan ve Sonuçlanan Davalar
26 Ocak 2016’da Ankara’da 8 Ekim 2014’te yapılan Kobanê eylemlerine katıldıkları için haklarında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açılan 20 kişinin
duruşmasına devam edildi. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, avukatların talebi üzerine
25 Nisan 2016’ya ertelendi.
28 Ocak 2016 tarihinde, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk hakkında, 2007-2009
tarihlerinde DTK Eşbaşkanlığı yaptığı dönemle ilgili açılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.
Türk hakkında, "örgüte üye olmak", "örgüt propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet
etmek" suçlarından 7 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca Türk hakkında hazırlanan 44 sayfalık iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul
edildi.
1 Şubat 2016’da Adana’da 7 Eylül 2015’te düzenlenen “Özyönetim Şöleni”ne katılan Mahmut Arslan ve
Mevlit Kutli hakkında çektikleri halay gerekçe gösterilerek dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianamenin
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 2 kişinin “yasadışı örgüt propagandası
yapmak” suçundan yargılanmasına 17 Mart 2016’da başlanacağı bildirildi.
1 Şubat 2016’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında daha önce yapmış
olduğu siyasi faaliyetler ve toplantılar gerekçe gösterilerek 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava
açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi olduğu ve propagandası yaptığı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddialarıyla Diyarbakır Savcılığı tarafından hazırlanan 44 sayfalık
iddianameyi Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.
3 Şubat 2016’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli olan Akademisyen Barış Ünlü
hakkında yaptığı sınavda öğrencilerine Abdullah Öcalan’a ait bir metni sorduğu için açılan davaya
başlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt propagandası yapmakla”
suçlanan sanık akademisyenin savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşma sonunda beraat kararı
verdiğini açıkladı.
4 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde yaşayan Mehmet Güneş ve Bekir Sürüci ile Birecik
İlçesi’nde yaşayan Ahmet Seçme’nin çeşitli internet sitelerindeki mesajları gerekçe gösterilerek
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla tutuklandıkları öğrenildi.
5 Şubat 2016’da Hürriyet Gazetesi muhabiri İdris Emen hakkında 6 Temmuz 2015’te yayımlanan ve
Diyarbakır’da HDP mitingine düzenlenen intihar eylemini konu alan bir haberinde komiser yardımcısı
Ö.G.’nin açık adı geçtiği gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. “Terörle mücadelede görev alan personeli
hedef göstermekle” suçlanan İdris Emen’in TMY’nin 6. maddesi uyarınca yargılanmasına iddianameyi
kabul eden Bakırköy (İstanbul) 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.
8 Şubat 2016’da Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden katliamını
protesto etmek için Aydın’da eylem yapan 77 kişi hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki
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duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla
duruşmayı erteledi.
12 Şubat 2016’da Ankara’da 20 Aralık 2014’te “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı” sloganıyla Tandoğan
Meydanı’nda toplanarak Kızılay Meydanı’na yürümek isteyen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
(Eğitim-İş) üyelerine polisin müdahalesinin ardından 90 kişi hakkında açılan davaya başlandı. 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” suçlanan sanıklardan Ankara 25. Asliye
Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılanların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması
amacıyla duruşmayı erteledi.
12 Şubat 2016’da Batman’ın Sason İlçesi’ne bağlı Kelhasan Köyü’nün kırsal kesiminde yapılmak istenen
askeri operasyonu engellemek için 18 Eylül 2015’te canlı kalkan eylemi yapan 83 kişi hakkında açılan
davaya devam edildi. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olmak” ve
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” suçlanan sanıkların ifadesini
alan mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Nisan 2016’ya erteledi.
14 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve yasak süresi
içerisinde meydana gelen yaşam hakkı ihlallerini protesto etmek amacıyla 31 Aralık'ta düzenlenen
yürüyüşe sırasında, polise el yapımı patlayıcı atıldığı iddiasıyla, yürüyüşe geçen kitleye müdahale
edilmişti. Müdahale sırasında, yürüyüşe katılmak üzere Manisa’nın Bodrum ilçesinden gelen ‘Barışa
Yürüyorum İnsiyatifi’ üyelerinin de aralarından bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Olay ile ilgili
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 1'i tutuklu 23 kişi hakkında 7,5 yıldan 18
yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.
15 Şubat 2016’da Ankara’daki Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2011 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açılan 49 kişinin
yargılanmasına devam edildi. Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini
ilk kez almaya başlayan hâkim, bu işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 30 Mayıs 2016’ya erteledi.
24 Şubat 2016’da, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Van'da katıldığı izinsiz gösteride yüzünü kapatarak
polise taş attığı gerekçesiyle yargılanan S.G. 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
26 Şubat 2016’da, Adıyaman ilinde, “1 Kasım Dünya Kobanê” günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve
basın açıklamasını organize ettikleri ve cenaze törenleri düzenledikleri gerekçesiyle 1'i tutuklu 7 kişi
hakkında "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla açılan davanın 7'inci duruşması Adıyaman 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Meliha Can ile tutuksuz sanılar Ferhat Oktay, Ahmet Erkaçmaz,
Murat Polat, Zeynel Mutlu ve Ali Rıza Oğuz'un hazır bulunduğu duruşmada, tutuksuz sanık Ferhat
Taşar'ın ifadesi alınmadığı için dosyası ayrıldı. "Örgüt üyeliği"nden tüm sanıkların cezalandırılmasını talep
eden savcının mütalaası üzerine sonra, konuşan sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 6 sanık hakkında "Örgüt üyesi olma" iddiasıyla 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
2 Mart 2016’da Tokat’ın Zile İlçesi’nde bulunan Çekerek Irmağı üzerine yapılmak istenen 3 hidroelektrik
santrali (HES) projelerini 15 Mart 2015’te yürüyüş düzenleyerek protesto eden 54 kişi hakkında 16 yıla
kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. “Kamu malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” suçlanan 54 kişinin yargılanmasına 10 Mayıs
2016’da Zile Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
4 Mart 2016’da, 10 Ekim 2015’teki Ankara Katliamı’nın 7. gününde yaptıkları “hayatı durdurma” eylemine
polisin müdahalesinin ardından haklarında dava açılan 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Hatay 8.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla yargılanan 6 kişinin ifadesini almaya devam eden hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi
amacıyla duruşmayı 13 Mayıs 2016’ya erteledi.
10 Mart 2016’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Gençlik Koordinasyonu’nun, sokağa çıkma
yasaklarını protesto etmek için 1 Şubat 2016’da İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlediği eylemde “Sur'un
Cizre’nin kanı üzerinizde kaybedeceksiniz” yazılı pankartı taşıyan 5 kişi ile eylemi takip eden DİHA
762

muhabiri hakkında dava açıldığı öğrenildi. Sunay Yavuz, Yağmur Emekdar, Zeynep Öztürk, Dilan Yılmaz
ve Şeyma Ustaoğlu ile DİHA muhabiri Elif Çetiner için “yasadışı örgüt üyesi olmak ve propagandası
yapmak”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarından hapis
cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 12
Mayıs 2016’da başlanacak.
17 Mart 2015’te İstanbul’da 1 Mayıs 2015’teki İşçi Bayramı kutlamalarına polis saldırısının ardından çeşitli
sendika veya meslek örgütü yöneticisi 3 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Çağlayan (İstanbul) 21.
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na
muhalefet etmekle” suçlanan sendika yöneticileriyle ilgili savcının esas hakkındaki mütalaasını alan hâkim,
sanıklar DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, ve TTB Merkez
Konseyi üyesi Hüseyin Demirdizen’in beraat ettiğini açıkladı.
Batman Üniversitesi öğrencisi C.S., 1 Ekim 2014 tarihinde Batman'da düzenlenen DAİŞ saldırılarına karşı
Kobanê'ye destek eyleminde gözaltına alınmıştı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, C.S.'nin "zafer işareti
yaptığının belirlendiğini" belirtince C.S. hakkında kamu davası açıldı. Suç duyurusu metninde, "Şüphelinin
eylem sırasında zafer işareti yaparak içinde bulunduğu ortam itibariyle örgütünün propagandasını yaptığı
kanaati oluştuğu" diye kayıtlara geçildi. Serbest bırakılan C.S. hakkında olaydan 2 yıl sonra Batman 2.
Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava açıldı. 17 Mart 2016’da, edinilen bilgilere göre, savcılık tarafından
hazırlanan iddianamede C.S. hakkında "örgüt propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması
amacıyla kamu davası açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek
beraati istendi. Ancak mahkeme heyeti, C.S.'nin "örgüt propagandası yaptığına" kanaatine getirerek, 1 yıl
hapis cezası verdi ve verilen cezanın hükmünün geri bırakılmasını kararlaştırıldı.
18 Mart 2016’da, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, HDP ve DBP ilçe örgütlerinin kent merkezinde farklı tarihlerde
kürt illerindeki ölümleri protesto etmek için yaptıkları eylemlere katılan eşbaşkanlar hakkında Silopi
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, DBP ilçe eşbaşkanlar Mahmut Yıldızgörer
ve Aycan Azman ile HDP İlçe Eşbaşkanı Ali Balin hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu'na muhalefet etmek" gerekçesiyle soruşturma açtı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından
Kürt siyasetçiler hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması 4 Nisan'da Silopi Adliyesi'nde görülecek.
23 Mart 2016’da Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 20 Mart 2016’da düzenlenen Newroz kutlamalarından
sonra gözaltına alınan 5 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”,
“cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı.
24 Mart 2016’da, Mardin Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanı Cengiz Kök hakkında geçen yıl Cizre'den
Diyarbakır Newrozu'na gerçekleştirilen ve bir hafta süren "Öcalan'a Özgürlük Yürüyüşü"ne katıldığı
gerekçesiyle açılan davada 10 ay hapis cezası verildi.
25 Mart 2016’da Mardin’de 11 Ekim 2015’te, Ankara Katliamı’nı protesto gösterisine katılan aralarında
KESK üyelerinin de bulunduğu 12 kişi hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan
davaya başlandı. Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan
hâkim, duruşmayı 29 Nisan 2016’ya erteledi.
25 Mart 2016’da Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin 2014 yılında Soma’daki maden
katliamını protesto etmek için yaptıkları eylem sonrasında 38 öğrenci hakkında açılan davaya başlandı.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “polise direndikleri”
suçlamasıyla yargılanan 38 öğrencinin Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına katılan
sanıkların ifadesini alan hâkim, bu işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 24 Haziran 2016’ya
erteledi.
29 Mart 2016’da, İstanbul'da geçtiğimiz yılın 12 Eylül'de gözaltına alınan aralarında parti yöneticilerin de
olduğu 10'u tutuklu 15 ESP üyesinin yargılandığı davaya devam edildi. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" ettikleri iddiasıyla yargılanan ESP'lilerden 6'sı tahliye edildi. Mahkeme,
"gizli tanık" ifadelerinin dinlenmesi ve yakalama kararı bulunanların yakalanması talebiyle duruşmayı 13
Mayıs 2016 tarihine ertelendi.
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31 Mart 2016’da, Barış bildirisine imza attığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Yrd. Doç. Dr. Meral,
yurtdışından dönerek sabah saatlerinde ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şubesi'ne gitti. Emniyetten Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Cancı, savcılıktaki ifadesinin
ardından tutuklanması talebiyle 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Camcı hakkında "örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama kararı verdi.
6 Nisan 2016’da, Adana'da 10 Ekim günü Ankara Barış Mitingi'ne katılım çağrısı yaptıkları eylemde polisin
müdahalesine uğrayıp, haklarında dava açılan 13 kamu emekçisinin ilk duruşması görüldü. Emekçilerin
beraat taleplerini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.
7 Nisan 2016’da 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 98 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı.
Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sonunda hâkim, sanıkların beraat ettiğini açıkladı.
14 Nisan 2016’da, İstanbul'da metro yolunu kapatarak Kürt illerindeki ölümleri ve kadın kırımını protesto
ettikleri için hakim karşısına çıkan Yeni Demokrat Kadın üyesi 4 kadın, "2911 gösteri ve yürüyüşleri
kanununa muhalefet etmek" suçundan beraat etti.
21 Nisan 2016’da Artvin’de bulunan Kafkasör Yaylası’ndaki Cerattepe bölgesinde maden çıkarılmasını
istemeyen köylülerin 16 Şubat ve 17 Şubat 2016’da yaptıkları eylemler hakkında başlatılan soruşturma
sonunda 48 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”
iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılamaya 23 Eylül 2016’da başlanacak.
5 Mayıs 2016’da Mersin Üniversitesi’nde 14 Aralık 2015’te karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan
kavganın ardından 14’ü tutuklu 30 öğrenci hakkında “PKK üyesi olmak ve propagandası yapmak”, “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek”, “kamu malına zarar vermek” ve “polise
direnmek” suçlamalarından açılan davaya başlandı. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada
sanıkların kimlik tespitlerini yaparak savunmalarını almaya başlayan mahkeme heyeti, tutuklu 7 sanığın
tahliye edilmesine karar vererek savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 24 Haziran
2016’ya erteledi.
10 Mayıs 2016’da, Adana Ceyhan ilçesinde, 20 Aralık 2015 günü HDP öncülüğünde PKK Lideri Abdullah
Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridi ve Kürt illerinde devam eden operasyonları protesto etmek
amacıyla yapılan yürüyüşe polisin saldırması ile çıkan olaylarla ilgili Ceyhan Cumhuriyet Savcılığı
tarafından açılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi. HDP Ceyhan İlçe Eşbaşkanı Tahir Özdemir ile Adana TUHAD-FED Temsilcisi
Mehmet Akar'ın bulunduğu 6 kişi hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş düzenlemek" suçlamasıyla
açılan davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.
16 Mayıs 2016’da Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 19 Mart 2016’da düzenlenen Newroz kutlamasına
katıldıktan sonra haklarında dava açılan 7’si tutuklu 10 öğrencinin yargılanmasına başlandı. “Yasadışı
örgüt propagandası yapmakla” suçlanan öğrencilerin İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini yaparak savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu 7
öğrencinin tahliyesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 22 Haziran
2016’ya erteledi.
19 Mayıs 2016’da Silvan’a yönelik ablukayı ve yaşanan insan hakkı ihlallerini 10 Kasım 2015’te İzmir
Valiliği önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirerek protesto eden HDP İl Örgütü yöneticisi 15 kişi
hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan
davanın İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında hâkim, sanıkların beraat ettiğini
açıkladı.
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26 Mayıs 2016’da İstanbul’da 1 Mayıs 2015’te İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda eylem
yapmak istedikleri gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılan 2’si tutuklu 3
kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların
ifadelerini almaya devam eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Veli Coşkun ile Nazım Can Arslan’ın
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 20 Ekim 2016’ya erteledi.
27 Mayıs 2016’da Mersin’de 15 Şubat 2016’da yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 44 çocuk hakkında
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. 44 çocuğun “yasadışı örgüt üyesi olmakla”, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” ve “tehlikeli maddeleri izinsiz
bulundurmakla” suçlandığı iddianameyi kabul eden Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 21
Haziran 2016’da başlanacağını duyurdu.
27 Mayıs 2016’da Adana’da 28 Aralık 2014’te Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği Roboski
Katliamı için düzenlenen eyleme polisin müdahalesinin ardından 100 öğrenci hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”,
“polise direndikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddialarıyla açılan davaya başlandı. Adana 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini almaya başlayan mahkeme heyeti, bu
işlemin tamamlanması amacıyla duruşmayı 28 Eylül 2016’ya erteledi.
1 Haziran 2016’da İzmir’de 7 Haziran 2015’teki seçimler öncesinde Gündoğdu Meydanı’nda HDP’nin
düzenlediği mitinge davet üzerine Yunanistan’dan Syriza Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Yiannis
Bournous katılması nedeniyle HDP yöneticisi 7 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. İzmir 22. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 7 sanığa “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 10’ar ay hapis cezası verdi.
2 Haziran 2016’da İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 2015 yılının Eylül ayında düzenlenen eyleme polisin
müdahalesinin ardından haklarında dava açılan 1’i tutuklu 2 kişinin “yasadışı örgüt propagandası
yapmak”, “polise direnmek” ve “devletin bütünlüğünü, ülkenin birliğini bozmak” suçlamalarından
yargılanmalarına devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların ve
avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklar Ömer
Şahin ile Ömer Karakoyun’un beraat ettiğini açıkladı.
7 Haziran 2016’da Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nin kırsal kesiminde 14 Eylül 2015’te çıkan çatışmada ölen
HPG militanın Mehmet Cemal Demir için Mersin’in Tarsus İlçesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan
Veysi Demir ve Kamuran Nas hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya
başlandı. Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
Kamuran Nas’ın beraat ettiğini açıklarken Veysi Demir’e de 10 ay hapis cezası verdi.
15 Haziran 2016’da, Cizre, Silopi ve Sur'da yaşanan katliamları protesto etmek için 26 Şubat 2016
tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katılan 63 HDP'li
hakkında açılan dava duruşmasında, HDP Manisa eski İl Başkanı Hatice Aslan ve Saruhanlı eski İlçe
Başkanı Mehmet Nur Yaman'a 10'ar ay hapis cezaları verildi. Diğer 61 partili hakkında ise beraat kararı
verildi.
16 Haziran 2016’da, İzmir'de geçtiğimiz Şubat ayında Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anmak için
yapılmak istenen basın açıklamasında darp edilerek gözaltına alınan 16 kişi hakkında 'toplantı ve gösteri
kanununa muhalefet' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görülmeye başlandı. Alınan
savunmaların ardından mahkeme başkanı, tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmayan diğer sanıkların
zorla getirilmesine ve olay yerinde çekilen video kayıtlarının sanık avukatlarına da verilmesine karar
vererek, bir sonraki duruşma tarihi olarak 21 Ekim'i belirledi.
23 Haziran 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve
haklarında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı örgüt
propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına devam edildi. Ağrı
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Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki
mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 18 Ekim 2016’ya erteledi.
30 Haziran 2016'da İzmir'de 1 Mayıs 2014'te İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen eyleme polisin
müdahalesinin ardından haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet
ettikleri” iddiasıyla dava açılan 114 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 33. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini almaya devam eden hâkim duruşmayı dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi amacıyla 15 Kasım 2016'ya erteledi.
10 Temmuz 2016'da Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde Merkez Mahallesi Muhtarı Cemal Taygun ile
Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İstemiş ve Elmayaka Mahallesi Muhtarı Şevket Şahin,
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etmek” suçundan dava
açılması gerekçe gösterilerek Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından görevlerinden alınarak yerlerine
kayyım atandı. Daha önce yine Van'da aynı gerekçeyle 3 muhtar daha görevinden alınmıştı.
14 Temmuz 2016’da, Demokratik Gençlik Federasyonu (DEM-GENÇ) tarafından Çukurova Üniversitesi
kampusunda Silvan’a yönelik sıkıyönetim uygulamalarını protesto eden yürüyüş ve açıklama sonrası 37
öğrenci hakkında açılan davanın ilk duruşması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya,
"Örgüt propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve yönetmek" ile
"Kamu görevlisine alenen hakaret etmek ve görevini engellemek" iddialarıyla tutuksuz yargılanan 37
öğrenciden 14'ü ve avukatları katıldı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, ifadesi alınmayan
öğrencilerin ifadelerinin alınmasına ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Kasım'a erteledi.
15 Temmuz 2016’da Diyarbakır’da düzenlenen operasyon sonucu 6 Mayıs 2016’da tutuklanan Demokratik
Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır eski İl Başkanı Zübeyde Zümrüt hakkında hazırlanan iddianamenin
kabul edildiği öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve Zübeyde Zümrüt hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet
ettiği” suçlamalarından 20 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianameyi kabul eden Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.
24 Temmuz 2016’da Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde yaşayan K.V. adlı kişi sosyal medya mesajları
gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklandı.
25 Temmuz 2016’da Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ne bağlı Dereköseler Köyü’nde yaşayan Ferdi K. (25)
adlı kişi sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
tutuklandı.
13 Ağustos 2016’da, Kobanê'de DAİŞ çetelerine karşı savaşırken yaşamını yitiren Mersin Üniversitesi
öğrencisi Harun Özmen (Devran Amed) adına düzenlenen futbol turnuvasına katılan ve maçları izleyen 8
öğrenci hakkında 1 yıldan 5 yıla varan hapis cezası istendi.
8 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde ablukanın devam ettiği 1 Aralık 2015’te gözaltına alındıktan
sonra tutuklanan 7 çocuk hakkında açılan davaya devam edildi. Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya tutuklu bulundukları Şakran (İzmir) Çocuk Cezaevi’nde telekonferans yoluyla katılarak ifade
veren çocukların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, H.T. (14), İ.A. (17), F.T. (17) ve K.S.’ye (17)
“devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozdukları”, “ateşli silahlar yasasına muhalefet ettikleri” ve
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarından 23’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, B.A. (14),
R.A. (14) ve Ö.K.’nin (15) dosyalarını ise ayırarak duruşmalarını 29 Eylül 2016’ya 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 45 öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamasıyla haklarında
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6’şar yıla kadar hapis cezası talep edilen dava 20 Eylül 2016’da sonuçlandı. Ankara 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, sanık 45 kişiye 10’ar ay hapis cezası verdiğini açıkladı.
20 Eylül 2016’da Adana’da katıldığı bir yürüyüşten dolayı hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla dava açılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) muhabiri Filiz Zeyrek’in yargılanmasına devam edildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Filiz Zeyrek’in avukatının mazeret bildirmesi nedeniyle
duruşma 4 Ekim 2016’ya ertelendi.
2 Ekim 2016’da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 2015 yılında Roboski katliamının
yıldönümünde yaşamını yitirenleri anan öğrencilere yönelik ırkçı bir grup ve polislerin saldırısının ardından
gözaltına alınan 42 öğrenci hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla
dava açılmış, geçen hafta ise hakkında dava açılan öğrencilerin üniversite yönetimi tarafından okulla
ilişkisi kesildiği öğrenildi. SDÜ'de haklarında mahkeme kararı bulunmamasına rağmen "örgüt üyeliği"
iddiasıyla okuldan atılan 42 öğrenci için ÇHD'li avukatlar yürütmenin durdurulmasını istedi.
3 Ekim 2016’da, Mersin'de 23 Mayıs 2014'te daha önce polis tarafından katledilen Uğur Kurt anmasına
katıldıkları için haklarında dava açılan 35 kişiden 20'sine toplam 66 yıl 8 ay ceza verildi.
3 Ekim 2016’da, Kobanê'ye yönelik DAİŞ saldırılarına karşı 2014'te düzenledikleri yürüyüş nedeniyle 8'er
ay hapis cezasına çarptırılan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 21 kişi hakkında bu kez yürüyüşe müdahale
sırasında 3 polisin yaralandığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 7 bin 103 TL tutarında tazminat
davası açıldığı öğrenildi.
4 Ekim 2016’da, Kayyım atamalarını protesto etmek amacıyla dün bir günlük iş bırakma eyleminin
gerçekleştirildiği DBP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Kışanak ve ilgili yetkililer hakkında soruşturma başlatıldığını
duyurdu.
4 Ekim 2016’da, Adana'da bir yürüyüşe katıldığı için yargılanan JİNHA muhabiri Filiz Zeyrek'e 15 ay hapis
cezası verilerek, hükmün infazı geriye bırakıldı.
5 Ekim 2016’da, Mardin’in Artuklu ilçesinde Şırnak nüfusuna kayıtlı Abdullah İnal 28 Eylül günü gözaltına
alınmıştı. Bir gün arayla iki kez evi basılan İnal, bugün Mardin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından
tutuklanma istemiyle Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İnal, sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek, "Örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi'ne gönderildi.
6 Ekim 2016’da, Erzurum’da 6-8 Ekim'deki Kobanê eylemine katıldıkları iddiasıyla Fırat Aydın ve Orhan
Gündüz adlı yurttaşlar hakkında açılan davanın duruşması Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Aydın ve Gündüz katılmazken, avukatlar hazır bulundu.
Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, Aydın ve Gündüz'e "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 7'şer
yıl hapis cezası verdi.
7 Ekim 2016’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde 20'si tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava Tarsus 2. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. 809 sayfalık iddianamede geçen, "Örgüt üyesi olma", "Örgüt
propagandası yapma", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ya da el değiştirme", "İş ve çalışma
hürriyetinin ihlali", "Mala zarar verme", "Kamu malına zarar verme", "2911 sayılı kanuna muhalefet" ve
"Görevi yaptırmamak için direnme" iddialarına cevap veren sanıklar, suçlamaları reddetti. Sanıkların bir
kısmının savunmasının ardından ara veren mahkeme heyeti, aralarında 1 çocuğun bulunduğu 11 tutuklu
sanığı tahliye ederken 8 kişinin tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı ileri bir
tarihe erteledi.
13 Ekim 2016’da, İstanbul'da Dilan Kortak'ı katleden polisler hakkında açılan soruşturmada takipsizlik
kararı verilirken, Kortak'ın İzmir'deki cenaze törenine katılan 24 Kürt siyasetçi hakkında 1 ile 15 yıl
arasında değişen hapis talebiyle dava açıldı.
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20 Ekim 2016’da, İnönü Üniversitesi öğrencisi 10 kişi hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan davanın
duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu öğrenciler ve avukatları
katıldı. Savunma yapan öğrenciler, Sur'da öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi anması, Roboski
katliamı protestosu ve Farqin'deki sokağa çıkma yasaklarını protesto eden açıklamalara katılarak
demokratik haklarını kullandıkların belirterek, tahliyelerini talep etti. Talepleri değerlendirmek için
duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Beritan İnan, Muazzez Kaya, Ceren Seven, Mehmet
Ğorgut, Mehmet Timur'un tahliyesine, 5 öğrencinin de tutukluluk halinin devamına karar vererek
duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.
22 Ekim 2016’da, Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında,
Erzincan kırsalında 19 Ekim'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Selman Tiryaki (Ciwan Amed)
Diyarbakır’daki cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle soruşturulma başlatıldı.
23 Ekim 2016’da, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Diyarbakır’da düzenlenen HPG'li Seyfettin
Oynak'ın cenaze törenine katılan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile HDP Milletvekili Nursel
Aydoğan hakkında soruşturma başlattı.
25 Ekim 2016 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Diyarbakır Milletvekilleri
Feleknas Uca, Sibel Yigitalp ve Ziya Pir hakkında, HPG militanlarının Diyarbakır’da düzenlenen cenaze
törenine katıldıkları gerekçesiyle soruşturulma başlatıldı.
27 Ekim 2016’da Diyarbakır ilinde Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın
gözaltına alınması sonrası belediye binası bulunan kitleye hitaben konuşma yapan HDP Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma
başlatıldı.
29 Ekim 2016’da, Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan hakkında 2015 yıllında 15 Şubat komplosu
nedeniyle düzenlenen kitlesel protesto gösterisi ardından "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle açılan davada
mahkeme heyeti, "Sanık Tuncer Bakırhan'ın terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği sabit
olduğundan, eylemine uyan 3713 sayılı kanun 7/2 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi göz önüne
alınarak takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkalı olduğundan olumsuz kişiliği
nazara alınarak yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaat oluşmadığından sanık
hakkında takdiren TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına" diye karar verdi.
1 Kasım 2016’da, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bağlı Bagok Dağı kırsalında 1 Ekim 2015 tarihinde askeri
operasyonlara engel olmak için canlı kalkan olmaya giden Mevlüde Başdaş ve 75 yaşındaki Meles Tekin’e
4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
8 Kasım 2016’da, Adana Çukurova Üniversitesi kampusu içerisinde Silvan'a destek amacıyla yapılan
açıklamaya katıldıkları için Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan 37 öğrencinin ilk
duruşması görüldü. Mahkeme ifadeleri alınmayan Mahsum Yıldırım, Dicle Yavuz, Songul İpek, Davut Tül
ve Mekan Ziyanak adlı öğrenciler hakkında yakalama kararı çıkartıp, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.
17 Kasım 2016’da İzmir’de 9 Ocak 2016’da düzenledikleri eylemde, Paris’te öldürülen Sakine Cansız,
Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i andıkları ve Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar’ın Silopi’de kolluk
kuvvetlerince öldürülmesini protesto ettikleri için haklarında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“polise mukavemet ettikleri” suçlamasıyla dava açılan 22’si kadın 23 kişinin yargılanmasına başlandı. İzmir
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanıkların ifadelerini almaya başlayan mahkeme heyeti,
sanıklar hakkında “yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarından da ek iddianame hazırlanması için duruşmayı 22 Şubat
2017’ye erteledi.
5 Aralık 2016’da Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde yaptıkları yürüyüşle polis tarafından katledilen Aydın
Erdem’i anan 18 üniversite öğrencisi hakkında 90 yıl hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.
768

7 Aralık 2016’da Adana’da İptal edilen 1 Mayıs'ı kutlamakta ısrar eden 3'ü tutuklu 36 kişi hakkında açılan
davanın ilk duruşması görüldü. Geçici görevlendirme ile davaya bakan mahkeme heyeti, duruşmayı 4
Ocak 2017 tarihine erteledi.
7 Aralık 2016’da İzmir'de Gözaltına alınan ve eyleme katılan 94 kişi hakkında açılan soruşturma
tamamlandığı ve dava açıldığı öğrenildi. İzmir'de AK Parti’nin eğitim politikalarına karşı "Laik ve bilimsel
eğitim" sloganıyla Eğitim Sen, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF),
Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin çağrısıyla 13 Şubat 2015 günü
gerçekleştirilmek istenen yürüyüşe yönelik polis müdahalesi sonucu çok sayıda kişi darp edilerek
gözaltına alınmıştı.
18 Aralık 2016’da, Tutuklu HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik hakkında, Şırnak'ta katıldığı basın
açıklaması, yürüyüş ve cenaze törenleri nedeniyle 37 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Birlik,
"Örgütün silahlı yönteme başvurmasını övmek ve bu yönteme başvurmayı teşvik etmek" ile suçlanıyor.
18 Aralık 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 'sokağa çıkma yasağı'
esnasında yaşamını yitiren arkadaşları Ali Fırat Kalkan ve Fatma Demir için kurulan taziyeye katılan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) okuyan 9 öğrenci hakkında dava açıldı. Mahkeme
tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğrenciler hakkında bu kez Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) ve üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilere iletilen tebligatta ise,
"PKK/KCK Terör Örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde
yer alarak PKK/KCK Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda ilimizde eylem/etkinlik
düzenleyerek Terör Örgütü Propagandası yapmak" ifadelerine yer verildi. Yürütülen soruşturma sonucu
öğrencilerin bursları ve öğrenim kredileri kesildi.
18 Aralık 2016’da, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım’da tutuklanıp HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah
Zeydan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Hakkâri 2. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Zeydan’ın “Örgüt propagandası yapmak”, “Suçu ve
suçluyu övmek”, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine
katılma” ile “Örgüte üye olma” suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendiği öğrenildi.
20 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre; Şırnak ili Aydınlıkevler Mahallesi'nde 17 Aralık günü polisler
tarafından vurularak yaşamını yitiren Şeyhmus Uğur'un cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle HDP Şırnak
Milletvekili Aycan İrmez ve kardeşi Mesut İrmez hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı tarafından
soruşturma başlatıldı. Uğur'un kuzeni ve öğretmeni olan Serhat Uğur'a da, aynı gerekçe ile soruşturma
açıldı.
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Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler/Eğitim Evleri
18 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde, 5 Ekim 2015 tarihinde itibaren 60
öğrenciyle Kürtçe eğitim vermeye başlayan Dıbıstana Seretayi ya Ali Erel, valilik tarafından "Kürtçe
ilkokul işlevi" gördüğü gerekçesiyle kapatıldı. Okulun kapısı, Valilik yetkilileri tarafından mühürlendi.
13 Nisan 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenler anısına İzmir’de açılan 33 Düş Yolcusu
Gençlik Kültür Derneği’nin, dernek binasındaki çay ocağı, bardak, sandalye, masa, bilgisayar gibi
malzemeler gerekçe gösterilerek İzmir Valiliği tarafından kapatıldığı öğrenildi.
2 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, Lice Belediyesi tarafından bu yılın Ocak ayında
Şahin Öner Eğitim Destek Evi'nde açılışı yapılan ve Kürtçe eğitimin verildiği çocuk oyun odası ve kreşi
kapatıldı. Eğitim Destekevi'ne gelen Kaymakam yetkilileri ve polisler, kurum yetkililerine bilgi vermeden
bina kapısını mühürledi. Kapatma gerekçesi olarak "izinsiz açıldığı" ve anadilde eğitim verilmesi
gösterildi.
10 Mayıs 2016’da, Diyarbakır’da halkın kendi sorunlarını çözmek için kurduğu 17 farklı Eşit Özgür
Yurttaş Derneği, mahkeme kararıyla faaliyetlerden tedbiren alıkonuldu. Karar doğrultusunda faaliyetleri
durdurulan dernekler şöyle: Şeyh Şamil Mahallesi Yurttaş Dayanışma Derneği, Hasırlı Mahallesi
Özgür Yurttaş Derneği, Seyrantepe Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği, 5 Nisan Mahallesi Eşit
Özgür Yurttaş Derneği, Huzurevleri Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Selahaddin Eyyubi
Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Körhat Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Şehitlik Mahallesi
Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Mevlana Halit Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Yunus Emre
Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Fatih Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Fatihpaşa Mahallesi
Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Muradiye Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Yeniköy Mahallesi Eşit
Özgür Yurttaş Derneği, İskenderpaşa Mahallesi Eşit Özgür Yurttaş Derneği, Lalebey Mahallesi Eşit
Özgür Yurttaş Derneği, Bağcılar Mahallesi Eşit Özgür Derneği
25 Mayıs 2016’da Mardin Dernekler Müdürlüğü’nün, Şemikan Birliği Derneği hakkında derneğin
kuruluş amacına aykırı olarak “sağlıkla, uluslararası ilişkilerle, yolsuzlukla, çevreyle, dinle, nüfus
hareketleriyle, göçle ve yoksullukla uğraşması”, “birlik adını kullanması” ve dernek yönetimine eş
başkanlık sistemini getirmesi gerekçeleriyle kapatılması için açtığı davanın sonuçlandığı öğrenildi.
Midyat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, derneğin kapatılmasına karar verdi.
23 Temmuz 2016’da, Cemaatle ilişkisi olduğu bahanesiyle Diyarbakır’da Kürtçe eğitim de veren Dicle
Fırat Koleji kapatıldı. Kolejin kapatılmasına tepki gösteren Sabahattin Korkmaz, cemaatle bir
ilişkilerinin olmadığını belirterek, "Kürtçe eğitim verdiğimiz için faşist rejimin asimilasyon politikaları
nedeniyle kapatıldık" dedi.
3 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Zembîlfiroş Kültür
Merkezi, Meya Kadın Merkezi ve Eğitim Destek Evi, KHK ile atanan kayyım tarafından kapatıldı.
9 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Merkez Bağlar ilçesinde bulunan ve 5-11 yaş aralığındaki çocuklara
Kürtçe anadilde eğitim veren Ferzad Kemangar İlkokulu (Ferzad Kemanger Eğitim Destek Evi), İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ve Diyarbakır Valiliği’nin onayıyla mühürlendi. 2013 yılında eğitime açılan
okulun okul öncesi 2 sınıfta 50, birinci sınıfta 60, ikinci sınıfta 65, üçüncü sınıfta ise 63 öğrencisi eğitim
görüyordu. Okulda 18 öğretmen de görev yapıyordu.
28 Ekim 2016’da,Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesine kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Ahmet
Adanur, 27 Ekim günü aldığı karar ile belediyeye bağlı olarak kadınlara yönelik hizmet üreten Sitiya
Zin Kadın Danışma Merkezi'nde görevli aralarında sosyologların da olduğu 13 kadın çalışanın görev
yerlerini değiştirmiş ve temizlik biriminde görevlendirmişti. Kaymakam daha sonra Kadın Merkezi'nin
kapısına kilit vurdurdu.

12 Kasım 2016’da, Hükümet tarafından kapatılan ve Mersin'de 2012 yılında kurulan Tarım Narenciye
Depo İnşaat Emekçilerinin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Derneği’ne (EMEK-DER) sabah
saatlerinde Özel Harekat Polisleri ile gelen Dernekler Masası yetkilileri, içerde yaptıkları sayımım
ardından derneğin kapısına mühür vurdu. Kapısına mühür vurulan derneğin başkanı Fethi Çoban da
polislerce gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
11 Kasım 2016’da, İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde 370 derneğin faaliyetlerini, OHAL Yasası’na
dayanarak OHAL süresince durdurduğunu açıkladı. Bazı derneklere faaliyeti durdurulduktan sonra da
kapatılma kararı verildi.
Kapatılan derneklerin hangileri olduğuna dair açıklama yapılmazken söz konusu derneklerin yönetici
veya üyeleri faaliyetlerinin durdurulduğunu mühürleme işlemi için binalarına gelen kolluk görevlileri
yoluyla öğrendi.
Kapatılan 370 dernek arasında bulunanlardan bazıları şöyle: Gündem Çocuk Derneği, Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD), Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve
Kültür Derneği (MEYADER), Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Barış Derneği, Panayır Kadın
Dayanışma Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD), Mezopotamya
Kültür Derneği, İstanbul Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç-Der), İkitelli
Özgürlükler Derneği, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHADFED), Gökkuşağı Kadın Derneği, Sarıgazi Haklar Derneği, Demokratik Haklar Derneği, Maden İşçileri
Dayanışma ve Mücadele Derneği, MED Kültür Merkezi, Samsun Haklar Derneği, Demokratik Haklar
Federasyonu, Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kongreya Jinen Azad (KJA), Eskişehir
Gültepe Kültür ve Dayanışma Derneği, Özgür Gazeteciler Cemiyeti, SELİS Kadın Derneği, Toplumsal
Dayanışma, Eğitim, Araştırma ve İletişim Derneği (Dokuz8 Haber).
30 Kasım 2016 tarihinde, yayınlanan 677 sy KHK ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren 375 dernek
kapatıldı. Kapatılan 375 derneğin 154’ü bölge kentlerinde bulunuyordu. Ayrıntılı bilgilere
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1-6.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
24 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre, Batman Belediyesi bünyesinde hizmet veren SELİS Kadın
Dayanışma Merkezi ve Musa Anter Halk Evi, belediyeye kayyum olarak atanan vali yardımcısı Ertuğ
Şevket Ersoy tarafından kapatıldı.
27 Aralık 2016’da edinilen bilgilere göre, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü’ne
bağlı Rojin Yaşam Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten sığınma evi, belediyeye kayyım olarak atanan
İbrahim Taşyapan tarafından kapatıldı.
30 Aralık 2016’da, İçişleri Bakanlığı, "94 dernek daha kapatıldı" açıklaması yaptı.
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan/Sonuçlanan Davalar

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler
5 Ocak 2016’da Diyarbakır’da baskın düzenledikleri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il binasında
arama yapan özel harekât timleri, DBP Parti Meclisi üyesi Zeynep Altunkaynak ile Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencisi Şakir Karataş’ı gözaltına aldı.
5 Ocak 2016’da, Muş’un Bulanık ilçesinde, DBP ilçe binası ve Bulanık Belediyesi Eğitim Destekevi’ne,
polis tarafından baskın düzenlendi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen aramaların ardından, ilçe
binasında bulunan Bulanık Belediyesi Eşbaşkanı Rahmi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mahfuz
Selvi’nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
7 Ocak 2016’da Uşak’ta Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin il binası yaklaşık 20 kişilik bir grubun taşlı
ve sopalı saldırısına uğradı.

8 Ocak 2016’da İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde HDP ilçe binasına baskın düzenleyen polis ekipleri
HDP İlçe Örgütü Eş Başkanı Rukiye Demir’in de bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Baskında gözaltına
alınanlardan Ferman Erkek ve Mahsun Kaymaz “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 9 Ocak
2016’da tutuklandı.
10 Ocak 2016’da İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde bulunan İkitelli Halkevi silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı nedeniyle maddi hasar oluşurken Halkevi yetkilileri 9 ayrı kurşun izi tespit etti.
10 Ocak 2016’da Muş’un Malazgirt İlçesi’nde polis ekiplerinin DBP ilçe binasına ve bazı evlere baskın
düzenlemesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da Muş’un Varto İlçesi’nde polis ekiplerinin DBP ilçe binasına ve bazı evlere baskın
düzenlemesi sonucu 9 kişi gözaltına alındı.
12 Ocak 2016’da, Elazığ ilinde, Fırat Özgür Öğrenci Derneği (FÖDER) binasına polis tarafından
baskın düzenlendi. Baskına dair arama izni olmadığı ve kapılarının kırılarak içeri girildiği öğrenilirken,
yapılan aramada dernek binasında bulanan pek kitap ve dergiye el konuldu.
14 Ocak 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde polis ekiplerinin DBP ilçe binasına ve bazı evlere baskın
düzenlemesi sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
14 Ocak 2016’da Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde DBP ilçe örgütü ve Kurdî-Der’in bulunduğu binanın,
polis ekipleri tarafından ateşe verildiği iddia edildi. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.
15 Ocak 2016’da Van’ın Erciş İlçesi’nde polis ekiplerinin DBP ilçe binasına ve bazı evlere baskın
düzenlemesi sonucu gözaltına alınan 11 kişiden Seyhmuz Bülbül, Erol Cengiz ve Erhan Basut
“devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya çalıştıkları” iddiasıyla tutuklandı.
26 Ocak 2016’da Diyarbakır’da özel harekât timleri DBP Yenişehir ilçe binasına ve Fiskaya Halkevi’ne
baskın düzenledi. Her iki yerde de arama yapan polis ekipleri, DBP ilçe binasında temizlik işleri yapan
bir kadını gözaltına aldı.
28 Ocak 2016’da, Elazığ ilinde, Hozat Garajı'nda bulunan Jiyan Kitap Evi'ne polis tarafından baskın
düzenlendi. Kitapevinde yapılan aramanın ardından "bandrol olmadığı" gerekçesi ile yüzlerce kitaba el
konuldu. Baskından sonra Kitap Evi sahibi Ayhan Görgü, polisler tarafından ifadesi alınmak üzere
gözaltına alındı.
28 Ocak 2016’da, Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, bulunan İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Eşit
Özgür Yurttaş Derneği'ne özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi.
2 Şubat 2016’da Diyarbakır’da Amed Spor Kulübü’nün Seyrantepe’de bulunan tesislerine baskın
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları aramanın ardından bilgisayarların
harddisklerine el koydu. Baskının takım adına internet sitelerinde yer alan mesajlar nedeniyle yapıldığı
ileri sürüldü.
2 Şubat 2016’da, Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesinde, İskenderpaşa mahallesinde bulunan
‘İskenderpaşa Eşit ve Özgür Yurttaş Derneği'ne, polis ve özel hareket timleri tarafından baskın
düzenlendi. Dernek binasının kapılarını kırarak içeriye giren güvenlik güçleri, arama esnasında binada
bulunan malzemelere zarar verdi.
10 Şubat 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, bulunan Kaynartepe Mahalle Meclisi'ne polisler
tarafından baskın düzenlendi.
13 Şubat 2016’da Mersin’in Tarsus İlçesi’nde HDP temsilciliğine giren kimliği belirsiz kişilerin, içerideki
eşyalara kırdıkları ve talan ettikleri öğrenildi.
16 Şubat 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, çok sayıda polis tarafından belediye binasına baskın
düzenlendi. Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nin "örgüte yardım edildiği" iddiasıyla verdiği karar
doğrultusunda yapılan baskında, bilgisayarların hard disklerine ve bazı evraklara el konuldu.

25 Şubat 2016’da, Siirt ilinde, DBP Siirt İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın düzenlendi. Parti
binasında bulunan Siyaset Akademisi'nde yapılan aramada, çok sayıda kitaba el konuldu.
9 Mart 2016’da, Van'ın Erciş ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına eş zamanlı polis baskını yapıldı.
Binada yapılan aramanın ardından 2 yönetici gözaltına alınırken, bir bilgisayara da el konuldu.
14 Mart 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ağrı il binasına baskın düzenleyen polis ekipleri
20 kişiyi gözaltına aldı.
14 Mart 2016’da, HDP Edirne il binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. 15
kez ateş edilen binanın camları kırıldı. HDP Edirne il binasına yönelik gerçekleştirilen soruşturma
kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtilen Abdullah İ., Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde
diğer şahıslar Ahmet Ç. ve Hamza Y. de ikametlerinde gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet
Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İ. 15 Mart günü çıkarıldığı
mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
16 Mart 2016’da, Erzurum’un Tekman ilçesinde sabah saatlerinde özel harekat polisleri tarafından
DBP ilçe binasına baskın düzenlendi.
16 Mart 2016’da, HDP Eyüp ilçe binasına ırkçı bir grup saldırı düzenledi. HDP tabelasını indiren
saldırganlar, tabelanın yerine Türk bayrağı astı. İlçe binasının da kıran saldırganlar, duvarlara da üç
hilal çizdi.
17 Mart 2016’da, Van ilinde, DBP Van il binasına polis tarafından baskınları düzenlendi. Baskında
binada arama yapıldı.
17 Mart 2016’da, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, HDP ve DBP ilçe binalarına özel harekât polisleri
tarafından baskın gerçekleştirildi. Baskınlarda, binalarda aramalar yapıldı.
20 Mart 2016’da, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde HDP binasına dün gece kimliği belirsiz kişi ya da
kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, içinde kimsenin bulunmadığı binanın camlarını
kırarak, binaya zarar verdi.
20 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, polis tarafından Ağrı Dağı Öğrenci Derneği’ne baskın düzenlendi.
21 Mart 2016’da, Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAK-DER) İzmir
Şubesi'ne, sabah erken saatlerde TEM Şube polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında
derneğin malzemelerine polislerce el konuldu.
22 Mart 2016’da, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Halk Meclisi
binasına polisler akşam saatlerinde baskın düzenledi. Polis baskınında Halk Meclisi'nde bulunan 9 kişi
gözaltına alındı.
23 Mart 2016’da, İzmir'in 8 ilçesinde 20 Mart sabah saatlerinde önceden belirlenen ve aralarında YAKDER, HDP Buca Gediz Temsilciliği ile iki derneğin de bulunduğu 32 adrese eşzamanlı yapılan
baskında gözaltına alınan 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne çıkarıldı.
Savcılıkta alınan ifadelerin ardından 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20 kişi ise
tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Handan Karakaş, Doğan Kesen,
Evin Gökdere, Leyla İldeniz, Ercan Tikan, Emrah Sucu, Aydın Erensayın ve Sevim Sılık "Örgüt üyesi
olmak" iddiasıyla tutuklanırken, 12 kişi ise serbest bırakıldı.
31 Mart 2016’da, Ağrı ilinde, Ağrı Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmet verdiği Ebru Yalçın
Kütüphanesi’ne polis tarafından baskın düzenlendi.
5 Nisan 2016’da, HDP'nin Hakkari İl Örgütü binasına polisler tarafından baskın gerçekleştirildi.
Gerekçesi öğrenilemeyen baskında parti merkezinde bulunan HDP Merkez İlçe Eşbaşkanı Asım
Özcan, HDP yöneticisi Rahmi Kurt ve DBP Merkez İlçe Eşbaşkanı Gökhan Ceyhan’nın gözaltına
alındığı öğrenildi.

6 Nisan 2016’da, Erzurum'da bu sabah erken saatlerde polisler merkez ilçe Yakutiye'ye bağlı
Mahallebaşı semtinde bulunan Eftelya Kültür Sanat Derneği'ne baskın düzenlendi.
7 Nisan 2016’da, DBP Van İl Örgütü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) binalarına
akşam saatlerinde eş zamanlı polis baskınları düzenlendi. Baskınlara "Yasaklı kitapların bulunduğu
yönünde ihbar alındığı" gerekçe gösterilirken, DBP il binasından bir kişi, YÖDER'de ise 4 öğrenci
gözaltına alındı. Arama sırasında parti binası ve dernekte bulunan poster, bayrak ve 2 bin 400 kitaba
el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi ise Edremit TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
8 Nisan 2016’da, Mardin'in Ömerli ilçesinde HDP ve DBP ilçe binalarına özel harekatçılar tarafından
baskın düzenlendi. Savcılık talimatı ile yapılan baskının ihbar üzerine yapıldığı belirtildi
10 Nisan 2016’da, Gece saatlerinde Kongreya Jinen Azad (KJA) binasına baskın yapılıp 3 bilgisayar
kasası, 2 laptop, 6 kitap, 20 CD, fotoğraf ve posterlerin yanı sıra kameralara el konulmasının ardından
sabaha karşı bir çok adrese baskın düzenlendi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Yerel Yönetimler
Bürosu'na da baskın yapılırken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
14 Nisan 2016’da Diyarbakır’da polis ekipleri DBP il binasına, Kayapınar ilçe binasına ve DBP
yöneticilerinin evlerine baskın düzenledi.
21 Nisan 2016’da Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde DBP binasına baskın düzenleyen polis ekipleri
gerekçe göstermeksizin binada arama yaptı.
28 Nisan 2016 tarihinde Van ili Tuşba İlçesinde, DBP Tuşba İlçe binasına polis tarafından baskın
düzenlendi. Baskın sırasında ilçe binasında bulunan çok sayıda belge ve dokümana el konuldu.
3 Mayıs 2016’da İstanbul’un Kartal İlçesi’nde HDP İlçe Örgütü binasına silahlı saldırı düzenlenmesi
sonucu binada maddi hasar oluştu.
5 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ili Horasan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında
HDP İlçe Eşbaşkanı Nurettin Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Yurttaşların
gözaltına alınması ardından polis, HDP ilçe binasına da baskın düzenledi. Baskında partide bulunan
eşyaların tahrip edildiği öğrenildi.
21 Mayıs 2016’da Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri DBP
İlçe Örgütü binasına gerekçe göstermeksizin baskın düzenleyerek arama yaptı.
23 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Pertek ilçesinde, HDP ilçe binasına askerler tarafından baskın
düzenlendi.
24 Mayıs 2016 tarihinde Van ili Erçiş ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında DBP
İlçe Eşbaşkanları Hatice Yıldız ve Mustafa Sağlam gözaltına alındı. Eşbaşkanların gözaltına alınması
ardından DBP İlçe binasına da polis tarafından baskın düzenlenirken, yapılan arama sonunda parti
binasında bulunan bazı belgelere el konuldu.
29 Mayıs 2016’da Ankara’nın Mamak İlçesi’nde Birleşik Devrimci Parti’nin Tuzluçayır Mahallesi’nde
bulunan ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.
13 Haziran 2016’da, Mersin’in Toroslar İlçesinde bağlı Kurdali mahallesinde bulunan HDP Kurdali
Temsilciliği sivil polislerce basıldı. Saat dört buçuk sularında yaklaşık 20 polis aracı ile hiçbir gerekçe
gösterilmeden ilçe temsilciliğini basan polisler temsilciliğe ait olan dizüstü bilgisayar, Yutsever gençlik
dergileri, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ve yaşamını yitiren gerillaların fotoğraflarına el koydu. Yapılan
baskının ne gerekçe ile yapıldığı öğrenilemezken, arama sırasında "arama belgesinin" gösterilmediği
de öğrenildi.
16 Haziran 2016’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Menemen Asarlık Temsilciği'ne kimliği
belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Binada kimsenin olmadığı sırada gri Fiat Albea
marka 35 TH 451 plakalı araçtan silahla saldırı düzenlendi. Binada maddi hasar meydana geldi.

17 Haziran 2016 tarihinde Ardahan ilinde, DBP Ardahan İl Örgütü binasına sabah saatlerinde
jandarma ve özel harekât polisleri tarafından baskın düzenlendi. Hoçvan beldesinde de
gerçekleştirilen ev baskınlarının ardından, DBP Hoçvan Belde binasına baskın düzenlenerek, binada
arama yapıldı.
19 Haziran 2016’da, İstanbul Başakşehir'in Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan HDP Temsilciliği'ne
silahlı saldırı yapıldı. Temsilcilik önünde bulunan HDP'liler saldırıdan şans eseri yara almazken,
binanın camına 2 kurşun isabet etti.
23 Haziran 2016’da, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şubesi'ne
özel harekatçılar tarafından "Kaymakamlık dışında başka bir kurum yardım faaliyeti sürdüremez"
gerekçesiyle baskın düzenlendi.
30 Haziran 2016’da, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan HDP Bölge Temsilciliği gece saatlerinde
"kimliği belirsiz kişi veya kişilerin" silahlı saldırısına uğradı. Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda
temsilciliğe 10'dan fazla kurşun isabet etti. Saldırı sonucu temsilciliğin tüm camları kırıldı. Silahlı
saldırıya uğrayan HDP Ceyhan Bölge Temsilciliği'nde incelemelerde bulunan polis, failleri bulmak
yerine PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını gerekçe göstererek ilçe eşbaşkanları Kamuran Sağat
ve Kazı Dorak’ı gözaltına aldı.
1 Temmuz 2016'da Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde HDP'nin ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerin silahlı
saldırı düzenlemesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
8 Temmuz 2016'da İzmir'in Menderes İlçesi'nde HDP ilçe binasına bombalı saldırı düzenlenmesi
sonucu 1 çocuk yaralandı.
7 Temmuz 2016’da, Erzurum’un Horasan HDP ilçe binasına öğlen saatlerinde ırkçı bir grup tarafından
saldırı düzenlendi. Sopalarla ilçe binasına gelen ırkçı grup, parti binasının camlarını kırdı. Irkçı grup
saldırının ardından ilçe binasından uzaklaştı.
15 Temmuz 2016’da, Hatay'ın İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan HDP Mahalle
Temsilciliği, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafında tarandı. Kimsenin bulunmadığı
temsilcilikte maddi hasar meydana geldi.
16 Temmuz 2016’da, HDP Osmaniye il binasına AKP'nin çağrısı ile sokağa çıkan bir grup tarafından
taşlandı. Saldırı sırasında binada maddi hasar meydana geldi.
16 Temmuz 2016’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine darbe girişimine karşı Malatya’da
sokağa çıkan ırkçı bir grup, HDP ile DBP binasına saldırdı. Aynı binada bulunan il binalarının
tabelalarını söküp yere atan ırkçı grup, içeride bulunan sandalye ve masaları kırdı.
18 Temmuz 2016’da, Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sokağa çağırdığı
güruh HDP Kocaeli İl Örgütü'ne saldırdı. Irkçı gruplar dün gece binanın üçüncü katında bulunan il
örgütüne çıkarak güvenlik kameralarını kırdı, parti tabelasının üzerine ise bayrak astı. Irkçı gruplar
duvarlara nefret söylemi içeren yazılar yazdı.
11 Ağustos 2016’da, İstanbul HDP il binası ve ilçe örgütlerine özel harekat polisleri tarafından baskın
gerçekleşti. HDP İstanbul İl Örgütü'ne çok sayıda özel harekat polisi tarafından yapılan baskın
sırasında içerdeki eşyalara zarar verilip, ırkçı yazılamalar yapıldı, Nusaybin halkı için toplanan
yardımlar ise yerlere saçıldı. Kapıların kırıldığı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. HDP İstanbul İl
Örgütü ve çok sayıda ilçe örgütüne sabah saatlerinde özel harekat polisleri tarafından baskın
gerçekleştirildi. Erken saatlerde Tarlabaşı’nda bulunan HDP il binasına gelen Polisler kapıları kırarak
içeriye girdi. İçeride saatlerce arama yapan polisler, içerdeki eşyaları ise dağıttı. HDP İl Örgütü
binasına yapılan baskının yanı sıra yine Beyoğlu, Esenyurt, Sultangazi, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar,
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki onlarca adrese de baskınlar yapıldı.
18 Ağustos 2016’da Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne PKK tarafından düzenlenen intihar eylemini
gerekçe gösteren kalabalık bir grup HDP il binasına saldırı düzenledi. Bina içine giren ve eşyaları
tahrip ederek duvara Türk bayrağı asan grup daha sonra olay yerinden ayrıldı.

18 Ağustos 2016 tarihinde Muş ili Malazgirt ilçesinde, DBP İlçe binasına polisler tarafından baskın
düzenlendi. Baskında bina içersinde arama yapan polisler, partinin resmi evraklarına da el koydu.
20 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Yunus Emre Mahalle Evi'ne
polis tarafından baskın düzenlendi. Bağlar Belediyesi tarafından sosyal faaliyetler ve mahallenin
sorunlarının tartışılması için açılan mahalle evinin kapısını kırarak içeri giren polis, içeride arama yaptı.
20 Ağustos 2016’da İstanbul’da HDP Maltepe İlçe Örgütü’ne baskın düzenleyen polis ekipleri Yusuf
Bozkurt, Ceyhun Dursun, Ersin Kaya ve Gamze Poyraz adlı 4 kişiyi gözaltına aldı.
21 Ağustos 2016’da, İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde HDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerin taşlı
saldırı düzenlemesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
26 Ağustos 2016 tarihinde Maraş ilinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınında HDP Maraş İl
Eşbaşkanı Metin Gönülşen gözaltına alındı. Gönülşen'in evinde yapılan aramanın ardından, HDP
Maraş İl binasını polis tarafında kapıları kırılarak basıldı. Binada arama gerçekleştirildi.
1 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesinde, HDP İlçe Örgütü tarafından 1 Eylül Dünya Barış
Günü etkinlikleri kapsamında baskın açıklaması yapmak üzere bir araya kitleye polis, tazyikli su ve
gaz bombalarıyla müdahalede bulundu. Müdahale üzerine kitlenin sığındığı HDP binasına, polis bu
kez baskın düzenledi.
15 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Hakkari Belediyesine kayyım atamasına ardından DBP İl
binasında protesto amaçlı süresiz dönüşümlü açlık grevi başlatıldı. İl binasına özel harekat polisleri
tarafından düzenlenen baskında, açlık grevinde bulunanlarından aralarında bulunan 27 kişi gözaltına
alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis binada arama yaptı.
16 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Silvan Belediyesine kayyım atanmasının
ardından, Silvan Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten ve Gazi Caddesi üzerinde bulunan Meya
Kadın Merkezi'ne polisler tarafından baskın düzenlenerek, merkezde arama yapıldı.
17 Eylül 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Cizre Belediyesine kayyım atanmasının ardından,
Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Sitiya Zin Kadın Danışmanlık Merkezi'ne polisler
tarafından baskın düzenlenerek, merkezde arama yapıldı. Yapılan aramanın ardından merkezin
bilgisayarlarına el konuldu.
19 Eylül 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, Cizre Belediyesine kayyım atanmasının ardından,
Cizre Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten ve ücretsiz sağlık hizmeti veren Bişeng Halk Sağlığı
Merkezi'ne polisler tarafından baskın düzenlenerek, merkezde arama yapıldı. Yapılan aramanın
ardından merkezin bilgisayarlarına el konuldu.
20 Eylül 2016 tarihinde Urfa ili Birecik ilçesinde, polis tarafından HDP İlçe binasına baskın düzenlendi.
Baskın sırasında polislerce arama yapılmazken, HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Yeşiltepe gözaltına alındı.
13 Ekim 2016’da Diyarbakır ilinde, HDP ve DBP il binaları ile Merkez Bağlar, Yenişehir, Sur ve
Kayapınar ilçeleri ve Ergani ile Silvan ilçelerinde bulunan parti binalarına polis tarafından baskın
düzenlendi.
15 Ekim 2016’da Bitlis ilinde, DBP Bitlis il binasına özel hareket polisleri tarafından baskın düzenlendi.
Baskında parti binasında yapılan aramanın ardından, parti binasında bulunan çok sayıda pankart ve
gazeteye el konuldu.
17 Ekim 2016’da, Muş merkezde sabah saatlerinde HDP ve DBP’li yöneticilerin evlerine eşzamanlı
polis baskını yapıldı. Baskınlarda HDP Muş İl Eşbaşkanı Ayşe Söylemez, DBP İl Eşbaşkanı Hatice
Şeker ile Belediye Meclis Üyesi Çiçek Tutuş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Kürt
siyasetçiler, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ev baskınlarının ardından HDP ve DBP il binalarına
da baskın yapıldığı öğrenildi.

18 Ekim 2016’da Hakkâri ilinde, DBP ve HDP il binalarına polis tarafından eş zamanlı baskın
düzenlendi. Baskında binalarda arama yapan polis, binalarda bulunan parti ve üye yöneticilerine kimlik
kontrolü yaptı.
18 Ekim 2016’da Van ilinde, DBP Van il binasına polis tarafından baskın düzenlendi. Mehmet Demir
isimli DBP eski il yöneticisini aradıklarını belirten polis, daha sonra binadan ayrıldı.
24 Ekim 2016’da, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Tunceli İl Örgütü binasına polislerce baskın
düzenlendi.
27 Ekim 2016’da Van ilinde, HDP Van il Binası’na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi.
Gece saatlerinde binaya giren saldırganlar, binanın camlarını kırarak içeriye girdi.
7 Kasım 2016’da, Bursa'da CHP mahalle temsilciliğine saldırı düzenlendi, karşısındaki duvarlara
provokatif yazılar yazıldı. MHP Bursa İl Başkanı da CHP'lilere destek oldu.
11 Kasım 2016’da OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan ÇHD Ankara Şubesine polis
tarafından baskın yapıldı.
14 Kasım 2016’da, Halkların Demokratik Partisi(HDP) İskenderun İlçe Örgütü, gece geç saatlerde
kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Sabah İlçe binalarına geldiklerinde pencerelerin
kırıldığını gören parti yöneticileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis inceleme yaptıktan sonra
soruşturma başlattı.
15 Kasım 2016’da, Van Muradiye'de AK Parti ilçe binasına el bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen
ya da yaralanan olmazken, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı tepki gösterdi: "Biz yılmayacağız. Bu
namussuzluktur. Bunlar hiçbir şekilde Kürt halkının temsilcileri değildir."
23 Kasım 2016’da Bitlis ilinde, Bitlis Belediyesine polis tarafından baskın düzenlendi. Belediyeye bağlı
Dilan Kadın Yaşam Merkezi’ne de eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskınlarda, binalarda arama
yapıldı.
2 Aralık 2016’da Kars ilinde DBP ve HDP il binalarına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında,
parti binalarında arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.
10 Aralık 2016’da gece saatlerinde HDP İskenderun Gültepe Mahallesi temsilcilik binasına Molotof
kokteyli ile saldırıda bulunulduğu öğrenildi. Saldırı sonrası büroda yangın çıkmış, içerde bulunan eşya
ve evraklar kullanılmaz hale gelmiştir. 13 ve 30 Kasım 2016 tarihlerinde de HDP İskenderun ilçe
örgütü binasına silahlı saldırıda bulunulmuştu.
10 Aralık 2016’da Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi'ne kayyum atamasından sonra, belediyeye bağlı
kültürel faaliyet yürüten Ceğerxwîn Kültür Merkezi’ne polis baskın düzenledi.
12 Aralık 2016’da Balıkesir HDP il binasına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. İl binası önünde
toplanan grup, sloganlar atarak parti binasına taşa tutarken, grup içerisinden bir kişinin de pompalı
silahla ateş açtığı iddia edildi. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada maddi
hasar meydana geldi.
13 Aralık 2016’da HDP Konya il binasına da polis baskın gerçekleştirdi. Baskın sırasında duvarlara
İstanbul HDP binasında olduğu gibi “Geldik yoktunuz” yazısı yazıldı. Camları kırılan il binasının
duvarına ayrıca üç hilal çizilerek bina adeta kullanılamaz hale getirildi. Yapılan operasyonun ardından
300 kişilik bir grubun binaya saldırıdığı ve ateşe verdiği belirtildi.
14 Aralık 2016’da KHK ile kapatılan dernekler arasında yer alan Dicle Fırat Kültür ve Sanat Derneği ile
KURDÎ-DER binasını basan polis, buralarda arama yaptı..
17 Aralık 2016’da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bağcılar İlçe Örgütü binası önünde toplanan bir
grup, tekbir getirip ırkçı slogan atmaya başladı. Grubun havai fişekle ateşe verdiği bina içinde kimsenin
olmadığı öğrenildi.

17 Aralık 2016’da, HDP Üsküdar İlçe binası önünde toplanan bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla ırkçı
sloganlar atmaya başladı. İlçe binasının kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin
bina önünde beklediği belirtildi. Kartal ve Beylikdüzü ilçe binalarının da aynı şekilde saldırıya uğradığı
öğrenildi. Beykoz HDP ilçe binasına giren bir grubun bina içindeki eşyaları tahrip ettiği belirtildi.
Esenyurt HDP ilçe binası da kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. İçeride kimsenin olmadığı binanın
camları ise hasar gördü.
17 Aralık 2016’da, Erzincan merkezdeki Ordu Caddesi üzerinde bulunan HDP İl binasına saldırıda
bulunuldu. Saldırıyı yapanlar belirlenmezken il binasında bulunan parti tabelası parçalanarak yerine
Türk bayrağı asıldı.
17 Aralık 2016’da, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde de HDP Darıca İlçe
Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Mermiler camlara isabet ederken, olay
sırasında binada kimsenin olmadığı ifade edildi.
17 Aralık 2016’da, Çanakkale’de de akşam saatlerinde 4-5 kişilik bir grup, HDP Çanakkale İl binasına
saldırdı. Parti binasının camlarına taş atmaya başlayan grubu gören HDP’liler ise saldırganları
engellemeye çalıştı. Bu sırada olaya polis müdahale etti. Birkaç gündür polis ekiplerinin nöbet tuttuğu
HDP il binası önünde meydana gelen olayda 2 HDP’linin gözaltına alındığı, sağlık kontrolünde
geçirildikten sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne
götürüldükleri öğrenildi. HDP il binasının ise camları ve tabelasının atılan taşlarla kırıldığı görüldü.
17 Aralık 2016’da, Adana'nın Çukurova İlçesi Kenan Evren Bulvarı üzerinde bir araya gelen bir grup,
ırkçı sloganlar atarak HDP Çukurova İlçe binasına doğru yürüyüşe geçti. Bina önüne gelen grup,
taşlarla saldırırken bina önünde asılı bulunan bayrakları ise ateşe verdi. Bina önünde ateş yakan
gruba olay yerine gelen polis engel olmaya çalıştı. Bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı. Bina
önünde çıkan yangın ise polislerce söndürüldü.
17 Aralık 2016’da, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan HDP Yıldırım İlçe örgütü binası da bir grup
tarafından ateşe verildi. Binanın büyük oranda kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
17 Aralık 2016’da, HDP binalarına yönelik saldırıların yaşandığı yerlerden biri de Ankara oldu.
Yenimahalle HDP ilçe binasının kapılarını kırarak içeri giren yaklaşık 30-40 kişilik grup kapı ve
pencereler ile içerideki malzemeleri kırdı. Grup yanı sıra bina içerisindeki evrakları da dışarı çıkararak
yaktı.
17 Aralık 2016’da Erzincan il merkezinde yer alan Ordu Caddesi üzerinde bulunan HDP İl binasına,
ırkçı bir grup tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştirenler belirlenemezken, il binasında
bulunan parti tabelası parçalanarak yerine Türk bayrağı asıldı.
18 Aralık 2016’da Şırnak ili Silopi ilçesinde, HDP Siopi ilçe binasına polis tarafından baskın
düzenlendi. Parti yöneticilerinin bulunmadığı bir sırada düzenlenen baskında, binada arama yapıldı.
Arama ardından polis tarafından tutulan tutanak, parti yöneticileri yerine binaya bırakıldı.
18 Aralık 2016’da, Kayseri'de askerleri taşıyan otobüse gerçekleşen bombalı saldırıyla 14 askerin
yaşamını yitirmesinden sonra HDP'lilere yönelik saldırılar arttı. Patlamanın hemen ardından HDP’ye
yönelik Kayseri’de başlayan saldırılar diğer kentlere yayıldı. Irkçı sloganlar atan gruplar, bazı parti
binalarını ateşe verdi. HDP Genel Merkez verilerine göre, dünden bu yana 5 il, 14 ilçe ve genel
merkez binasına saldırı yapıldı.
18 Aralık 2016’da, HDP İzmir Bornova ilçe binasına yüzü kar maskeli yaklaşık 20 kişiden oluşan bir
grup saldırdı. Sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarda grubun sık sık ırkçı sloganlar ve
cinsiyetçi küfürler ederek taş ve sopalarla ilçe binasının kapısını zorladıkları öğrenildi, Bayraklı ilçe
binasına da gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. İzmir Yamanlar'da bulunan parti binasına
gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu
kurşunlar zemin katta bulunan ilçe binasına isabet etmezken, birinci katta bulunan aile evinin camları
kırıldı. Saldırıda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. HDP Buca ilçe binasına taşlarla saldıran bir
grup ise binanın camlarını kırdı. İlçe binasının kapısını kırarak içeri giren ve binadaki eşyaları tahrip
eden saldırganlar daha sonra ırkçı sloganlar atarak dağıldı.

18 Aralık 2016’da, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Uşak il binasına gece geç saatlerde plakası
belirlenemeyen bir araçtan pompalı tüfekle iki el ateş açıldı. Yaşanan olayda parti binasının camları
kırılırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için polisin geniş çaplı arama başlatıldığı belirtildi.
19 Aralık 2016’da, İzmir'de HDP Menderes İlçe Örgütü binası ırkçı sloganlarla yürüyen bir grubun
saldırısına uğradı. İlçe merkezinde toplanan grup binaya cam şişe ve taşlarla saldırırken, parti
flamalarını indiren grup binaya Türk bayrağı astı. Saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.
21 Aralık 2016’da, Manisa'da da birçok ilçede HDP üye ve yöneticilerine yönelik operasyon
düzenlenirken, il merkezinde bulunan HDP Manisa İl Örgütü ve Salihli ile Saruhanlı İlçe Örgütleri
polislerce basıldı.
21 Aralık 2016’da, Adana'da HDP Karataş ilçe binasına bir grup tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda binanın kapı ve camları kırılırken, bina içinde bulunan malzemeler grup tarafından
kullanılmaz hale getirdi. Grup ayrıca bina içinde bulunan duvarlara sprey boya ile "Geldik siz yoktunuz"
diye yazdı. HDP, saldırı sonrasında saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
27 Aralık 2016’da, İstanbul’da HDP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na polisler tarafından gece saatlerinde
baskın gerçekleştirildi. Yapılan baskın sırasında parti binasında bulunan pankart ve posterler yırtılıp,
yerlere atılırken, eşyalar ise kullanılamaz hale getirildi. Bunun yanında parti binasının duvarlarına üç
hilal ile “Yine geldik fistanlı hevaller” şeklinde ırkçı ve hakaret içeren yazılamalar yapıldı.
30 Aralık 2016’da, Bursa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Yıldırım İlçe Örgütü, Yenişehir ilçe
örgütü, Cumali Kızık Mahalle Temsilciği ve Emek Mahalle Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan
baskın da "Mutlaka kazanacağız", "İrademe dokunma", "Vekilim irademdir" stickerleri "suç" unsuru
görüldü. Van 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin ilgili stickerler hakkında toplatılma kararına istinaden
toplatılırken, yine HDK'ye ilişkin bütün dokümanlar hiç bir gerekçe gösterilmeden toplatıldığı öğrenildi.

SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK İHLALLER

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR
İşten Çıkarılanlar/Görevden Alınanlar/Uzaklaştırılanlar/Açığa Alınanlar
28 Ocak 2016’da, Urfa ilinde, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak itibarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile
sözleşmesini feshettiği özel Ortadoğu Sağlık Merkezi, ismini ve yönetimini değiştirdikten sonra,
hastane de çalışan 700 sağlık emekçisinin işine son verdi. 2008 yılında açılan hastanenin işten
çıkarılan personeli, hastane bahçesinde açıklama yaptı. İşçiler adına konuşan Osman Çakmak isimli
sağlık personeli, konu ile ilgili şunları şöyledi: “Kış mevsiminde işten çıkarılarak mağdur edildik.
İşlerimize son verilmesinin nedenini öğrenemedik. İşlerimizin geri verilmesini talep ediyoruz.”
6 Şubat 2016 Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe
Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ramazan Kurt hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kurt,
soruşturma sonucunda görevinden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma kararından haberi olmadığını belirten
Kurt, şunları anlattı: Bana karara ilişkin herhangi bir tebligat ulaştırılmadı. Bu sürecin ne kadar
süreceğini bilmiyorum, sadece uzaklaştırıldım. Bir öğrencinin sorduğu soru üzerine danışman bilgi
sistemine girmek istedim, sisteme giremediğimi fark ettim ve şifremi unuttuğumu zannettim, yeni şifre
aldım. Yeni şifremi aldığım sisteme girdiğimde sadece doktora öğrencisi olarak görünüyordum. Bu
sorunu anlamak için enstitüyü aradım ve aradığımda oradaki yetkililer bana üniversiteden
uzaklaştırıldığımı söyledi."
12 Şubat 2016’da Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin Belediye Eş Başkanı Orhan Şansal, İçişleri
Bakanlığı’nın kararı ile görevden uzaklaştırıldı.
16 Şubat 2016’da, Diyarbakır ilinde, petrol-doğalgaz arama işlemleri üzerine faaliyet yürüten Viking
Şirketi bünyesinde çalışan 164 işçi, şirketin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten çıkarıldı.

23 Şubat 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve
haklarında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı
örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına başlandı.
Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada kimlik tespiti yapılmasının ardından sanıkların
savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mart 2016’ya erteledi.
26 Şubat 2016’da, Mardin'in Derik ilçesinde, AA Muhabiri Cebrail Parıltı gözaltına polis tarafından
gözaltına alındı. 29 Şubat 2016’da, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Parıltı
"örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı. Tutuklanması ardından AA, Parıltı’nın işine son verdi.
2 Mart 2016’da İçişleri Bakanlığı’nın Anayasa’nın 127. Maddesini gerekçe göstererek Silopi Belediye
Eş Başkanları Emine Esmer ve Seyfettin Aydemir ile belediye meclis üyesi Mehmet Ekren’i
görevlerinden uzaklaştırdığı öğrenildi. Bu arada İçişleri Bakanı Efkan Ala, bugüne kadar 21 belediye
başkanı hakkında görevden alma kararı verildiğini, bunlardan 8’inin tutuklu olduğunu, Yüksekova,
Suruç ve İpekyolu belediye eş başkanlarının firarda olduğunu açıkladı.
7 Mart 2016’da Urfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenler Aynur Özbadem, Nurcan Kurt, Fevzi Defişet ve
Songül Onbayram, sosyal medyadaki paylaşımlarında "örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle
açığa alındı. edinilen bilgilere göre, Siverek Kaymakamlığı'nın kararıyla öğretmenler açığa alınırken,
ayrıca ismi öğrenilemeyen ücretli 2 öğretmenin de sözleşmesine son verildi.
9 Mart 2016’da, Urfa ilinde, maaşlarını alamadıkları ve asgari ücrete yapılan zammın maaşlarına
yansımadığı için DEDAŞ bünyesinde çalışan işçilerin gerçekleştikleri grev 6'ıncı gününde işçilerin,
işverenin şartlarını kabul etmesi üzerine sona erdi. edinilen bilgilere göre, 900 işçiden 6'sı (Veysel
Mengüven, Mehmet Demirkol, Mehmet Karakuzu, Mehmet Kılıç, Sinan Akıncılar ve Ali Akdeniz) "Grevi
örgütledikleri" gerekçesi işten çıkarıldı.
17 Mart 2016’da, Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra, "Özyönetim ilan etme olasılığı" bulunduğu
gerekçesiyle tutuklanan Çatak Belediye Eşbaşkanı Evin Keve, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden
uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma kararının Bayburt M Tipi Cezaevi'nde bulunan Keve'ye de tebliğ edildiği
öğrenildi.
29 Mart 2016’da, İzmir-Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yaklaşık 500 kişinin
çalıştığı Kastaş Kauçuk fabrikasında yoğun çalışma saatlerini ve kadın işçilere dönük cinsel taciz gibi
baskı koşullarına karşı örgütlenme çalışması yürüten Kardelen Yoğungan ve Sonay Tezcan adlı kadın
işçilerin işlerine son verildi. Yoğungan ve Tezcan işten atılmalarının ardından fabrika önünde eylem
başlattı.
29 Mart 2016’da, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli SES üyesi Mahmut Bakay
ve Türk Tabibler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi Dr. Fatih Sürenkök İzmir Valiliği'nin kararı ile geçici
olarak açığa alındı. Açığa alınan ve ismi öğrenilemeyen bir sağlık çalışanı daha olduğu belirtilirken,
açığa alınan sağlık emekçilerinin, sosyal medya üzerinde AKP hükümetinin savaş politikalarını
eleştirip, barışı savunan paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle açığa alındığı öğrenildi.
31 Mart 2016’da, Ankara Adliyesi'nde çalışan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 2 Nolu Şubesi
üyesi Gülçin Akçay’ın, İstanbul'daki bombalı saldırıyla ilgili kullandığı "Can güvenliğimiz kalmadı.
İnsanlar ölüyor, hiç kimse sorumluluk dahi üzerine almıyor" ifadesi ihbar sonrası yapılan ihbar
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" sayılarak görevinden uzaklaştırıldı.
2 Nisan 2016’da, İzmir'de bulunan Dost Cam fabrikasında çalışan Şenel Kınık adlı bir işçinin
"performans düşüklüğü" gerekçesiyle işine son verilmesi üzerine fabrikada çalışan 130 işçi tepkilerini
iş bırakarak göstermesinin ardından 100 işçinin işine son verildi.
3 Nisan 2016’da, Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bahri Akkan görevden alındığı öğrenildi.
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan Akkan'a İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
soruşturma başlatırken, Akkan'ın 29 Aralık'ta katıldığı iş bırakma eylemi, Mardin Nusaybin'deki basın
açıklamasına katılma ve 9 Şubat'ta İzmir'de gerçekleştirilen basın açıklaması görevden
uzaklaştırmaya gerekçe gösterildi.

Urfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belsan A.Ş’de çalışan 2 şoför basına verdikleri bir demeçte,
çalışma koşullarının ağır olduğunu söyledikleri için işten çıkarıldıklarını iddia etti. 05 Nisan 2016
tarihinde edinilen bilgilere göre; işten çıkarılan 2 çocuk babası ve 5 yıldır Belsan bünyesinde şoför
olarak çalışan İbrahim Toprak, konu ile ilgili şunları belirtti: “Biz şirketimizin bize gönderdiği mesajla
seminer var diye işimizi gücümüzü bıraktık, bize belirtilen yere gittik. Seminere belediye başkanın da
katılacağını ve bizim sorunlarımıza ilişkin bir seminer olduğunu söylediler. Oysa toplantının da bizimle
alakası yok. Engelliler için yapılan bir seminer. Kalabalık görünsün diye bizi yalan yanlış bilgilerle
götürdüler. Sorunlarını dile getirme umuduyla oraya giden şoför arkadaşlarımız duruma tepki gösterip
salonu terk ettiler. Seminer alanında gerçekleşen tartışma dışarı taşındı. Çıkan arkadaşlar kapıda
bekleyen yerel medyaya röportaj verdi. Verdiğimiz röportaj bahane edildi ve cezalandırıldık. Üstelik
işten çıkarılmayan arkadaşlarımızın da seferleri değiştirildi. Disiplin kurulu toplandı ve çıkış kararımız
verildi. Biz genel müdürlerimizle konuşmayı denedik ama kabul etmediler. Güya biz greve teşvik
ediyor, provokasyon yapıyor ve sendikal çalışmalar yürütüyormuşuz”
8 Nisan 2016’da, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'da ( İGDAŞ) çalışan 4 işçinin Facebook
ve Twitter üzerinden AKP politikaları aleyhine yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek işlerine son
verildi. Bu işçilerden biri olan ve en son Ataşehir Şube Şefliği görevinde bulunan Hasan İleri'nin
savunması dahi alınmadan 26 senedir çalıştığı İGDAŞ'tan kıdem tazminatsız çıkartıldı öğrenildi.
15 Nisan 2016’da, Cihan Medya Grubu’na atanan kayyımlar, 350 gazeteci ile bin 350 dağıtımcıyı işten
attığı öğrenildi.
15 Nisan 2016’da, İçişleri Bakanlığının görevlendirdiği memurlar, Erciş Belediye Meclis Üyesi 3 kişi
hakkında, "Görevden uzaklaştırma" kararı verdi. Haklarında uzaklaştırma kararı verilen Ramazan
Alver, Gülderen Varlı ve Mehmet Seyat'ın Belediyeler Kanunu'nun 47. maddesi gereğince
(Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle) görevden uzaklaştırdığı öğrenildi. Öte yandan bugün sabah
Batman Belediyesi üyesi 3 meclis üyesi içişleri bakanlığı müfettişlerince görevden alınmıştı.
24 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; protesto yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında
soruşturma açılan SES üyesi 8 kişi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Görevlerinden
alınanların isimleri şöyle: Ağrı Tabip Odası Başkanı Ulaş Yılmaz, Ağrı SES Şube Eşbaşkanı Gülistan
İçel, Ağrı SES Şubesi Hukuk Sekreteri Emin Bayram, SES üyeleri Berivan Alptek, Dinçer Kölçek ve
Özlem Ayyıldız.
21 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Genel Meclisi üyeleri Recep Hakseven ve
Süleyman Adıyaman, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla açılan soruşturma
kapsamında haklarında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından
görevlerinden uzaklaştırıldı.
27 Nisan 2016’da, İzmir'de Eğitim Sen Şube Başkanı Bahri Akkan'ın görevden alınmasının ardından
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi eğitim emekçisi Caner Canlı da
görevden alındı. Canlı'nın görevden alınmasına gerekçe olarak dernek tarafından düzenlenen basın
açıklamaları ile 29 Aralık'ta Türkiye genelinde Eğitim Sen öncülüğünde düzenlenen iş bırakma
eylemine katılması gösterildi.
10 Mayıs 2016’da, Ağrı İŞKUR'a yaptıkları başvurunun ardından 16 gün önce Orman Genel
Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan 150 işçiden 10'u hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.
Müdürlük yetkililerinin İŞKUR tarafından işten çıkarıldıkları bilgisini verdiği işçiler, yapılan
görüşmelerden de bir sonuç alamadı.
10 Mayıs 2016’da, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında AKP'li Menderes Türel'in
başkanlığa gelmesi ile birlikte işçilere dönük başlatılan, sendikalara üye memurların işten atılması
devam ediyor. 2014 yılından bu yana binin üzerinde taşeron işçi işten çıkarılırken, bunlarla birlikte
muhalif sendikalara üye 33 kamu emekçisi de çeşitli gerekçelerle önce sürgünlere maruz kaldı sonra
memuriyetten çıkarıldığı öğrenildi.
26 Mayıs 2016 tarihinde, SES Urfa Şubesi, kamu emekçilerine yönelik hukuk dışı soruşturmalara
ilişkin sendika binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan SES Şube Sekreteri
Mehmet Ali Coşkun, Urfa ilinde 10 kamu görevlisinin açığa alındığını duyurdu.

31 Mayıs 2016’da Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Ağrı’da düzenlenen protesto
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Ağrı Valisi Musa Işın tarafından görevlerinden uzaklaştırılan ve
haklarında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve “yasadışı
örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla dava açılan 14 kamu çalışanının yargılanmasına devam
edildi. Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 23 Haziran 2016’ya
erteledi.
12 Haziran 2016’da, İzmir Bergama Devlet Hastanesi'nde yönetmelikte yer almamasına rağmen
Cumartesi günleri nöbet uygulamasını ve defin nöbetlerini kabul etmediği için sözleşmesi feshedilen
Dr. Süleyman Şafak, hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına neden olan kurum ve kuruluşların
yargı karşısında hesap vereceğini söyledi.
13 Haziran 2016’da, CHP'li Avcılar, Beşiktaş ve Bakırköy belediyelerinde son 3 ayda sendikalı
oldukları gerekçesi ile 113 işçinin işine son verildiği öğrenildi.
15 Haziran 2016’da, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, kamu üniversitelerinde 9, vakıf
üniversitelerinde ise 26 akademisyeninin Barış Bildirisi'ne imza attığı için işinden çıkarıldığını açıkladı.
16 Haziran 2016’da, Geçtiğimiz günlerde Urfa’nın Siverek ilçesinde 3 öğretmenin Kürtçe konuştukları
için görevden uzaklaştırılması ardından bu kez de Batman’ın Kozluk ilçesinde Eğitim Sen Şube
Başkanı ile yöneticisi sürgün edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığı
müfettişlerine verilen "ihbar mektubu" gerekçe gösterilerek Eğitim Sen Şube Başkanı Adem Tufan
Bayburt'a, Eğitim Sen İlçe Yöneticisi Umut Kavak ise Rize'ye sürgün edildiği öğrenildi.
16 Haziran 2016’da, Bilgi Üniversitesi, basının "Erdoğan hakkında çirkin sözler sarf etti" diye hedef
gösterdiği Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nun işine son verdi.
16 Haziran 2016’da, CNN Türk, aralarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programının
editörü Mine Özbek'in de olduğu 6 gazetecinin işine son verdi. İşten çıkartma gerekçesi
öğrenilemeyen gazetecilerin isimleri şöyle: Haber merkezi muhabiri Safiye Işıklı, Yalım Eralp (CNN
Türk Dış Politika Yorumcusu), Mine Özbek (Tarafsız Bölge programı Editörü), Deniz Demir (Editör),
Ayda Yavuz (konuk koordinatörü), Hakan Durmuş (görsel yönetmen).
22 Haziran 2016’da, Urfa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 17 yıllık memur Suphi Fırathan, 7 Haziran
seçimlerin HDP'ye çalıştığı gerekçesiyle işten çıkartıldı. Fırathan, mahkemede işe iade davasını
kazanmasına rağmen işbaşı yaptırılmadığı öğrenildi.
24 Haziran 2016 tarihinde Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Mehmet
Özköseoğlu, VASKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanı Meknun Hatipoğlu ve VASKİ Makine İkmal
Müdürü Rahmi Turgut, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişince görevden uzaklaştırıldı. Görevden
alınmaya ilişkin yazılı açıklama yapan Wan Büyükşehir Belediyesi, görevden alınmaların tamamen
siyasi olduğunu ve hukuki hiçbir gerekçesinin olmadığını belirtti.
28 Haziran 2016’da, İçişleri Bakanlığı, DBP'li Siirt/Eruh Belediye Eşbaşkanı Eda Kilis ile Belediye
Meclis Üyesi Salih Özer’i, katıldıkları açıklamalar nedeniyle haklarında açılan davaları gerekçe
göstererek, görevden uzaklaştırdı.
29 Haziran 2016 tarihinde, Gercüş Belediyesi Eşbaşkanı Abdulkerim Kaya, İçişleri Bakanlığı
tarafından görevlerinden uzaklaştırdı. Uzaklaştırma kararına ilişkin, Kaya hakkında "örgüte yardım
etmek" iddiasıyla açılan dava gerekçe olarak gösterildi.
10 Temmuz 2016'da Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde Merkez Mahallesi Muhtarı Cemal Taygun ile
Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İstemiş ve Elmayaka Mahallesi Muhtarı Şevket Şahin,
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet etmek” suçundan dava
açılması gerekçe gösterilerek Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından görevlerinden alınarak yerlerine
kayyum atandı. Daha önce yine Van'da aynı gerekçeyle 3 muhtar daha görevinden alınmıştı.

11 Temmuz 2016’da, Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya paylaşımları nedeni ile daha önce
savunmalarını aldığı 268 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkartmalarının nedeninin "verimsizlik"
olduğunu öne süren THY, işten çıkardığı çalışanlarının tamamını sosyal medya paylaşımları nedeni ile
istihbarat topladığı ve uyardığı ortaya çıktı.
14 Temmuz 2016 tarihinde, Mazıdağı Belediyesi Eşbaşkanları Necla Yıldırım ve Ali Özkan İçişleri
Bakanlığı kararı ile görevlerinden alındı. Görevden alınma kararına ilişkin, Cevizli Jandarma
Karakolu'na yönelik 9 Temmuz günü bomba yüklü araçla yapılan saldırı gerekçe gösterildi.
23 Temmuz 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde
çalışan 96 memur Bakanlık'tan gönderilen liste ile açığa alındı. Açığa alınan 96 kişiden 81'inin KESK'e
bağlı SES üyesi ve 5’inin aynı konfedarasyona bağlı EĞİTİM SEN üyesi olduğu öğrenildi.
25 Temmuz 2016’da derneğe başvuruda bulunan Fatma İpekçi, “ Facebook üzerinde sol görüşlü
paylaşımlar yapıyorum. Tahir Elçi’yi paylaştım. Hakaret gibi şeyler asla paylaşmadım. 22.07.2016
tarihinde çalıştığım kurum olan İsmek’ten bir mesaj aldım. Mesajda ‘Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış
olan örgüt mensupları 15 Temmuz 2016 tarihinde Milli Egemenliği yok etmeye, anayasal düzeni yok
etmeye çalışan terörist saldırılar gerçekleştirmiştir. Bunlara her türlü katkı sunan kişilere gereken
yapılacaktır. Bu sebeple kurumumuza ulaşan bilgiler ışığında iş akdiniz feshedilmiştir.’ diye mesaj
geldi. Daha önce de Sırrı Süreyya Önder’i paylaştığım için baskı yapıyorlardı. Hukuki destek talep
ediyorum.” dedi. (İHD İstanbul)
26 Temmuz 2016’da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümet tarafından başlatılan cadı avı
kapsamında muhalifler de FETÖ'cü diye işten atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışan ve 7
Haziran seçimlerinde HDP Ankara Milletvekili adayı olan Serkan Özkan da cemaate üye olduğu
gerekçesiyle işten çıkarıldı.
26 Temmuz 2016’da Van'ın Çaldıran İlçesine bağlı Karadulda Köyünde imamlık yapan Cami İmamı
M.K isimli imam Karadul (Nanparez) köyü imamı PKK'lilerin cenazesini yıkadığı gerekçesiyle Van İl
Müftülüğü tarafından görevinden alındı. Görevden alınan imamın yerine yeni bir imam atandı.
27 Temmuz 2016’da, Adana'da 3, Mersin'de ise 2 Eğitim-Sen üyesi öğretmen sosyal paylaşım
sitesindeki paylaşımları gerekçesiyle açığa alındı.
2 Ağustos 2016’da, TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Ömer Salih Erol, üyelerinin emekliliğe zorlandığını
ve 38 TÜM BEL-SEN üyesinin de açığa alındığı açıkladı.
17 Ağustos 2016’da tarihinde derneğine başvuruda bulunan Mehmet Murat Yekrek; Çalışmakta
bulunduğum Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman Dr. olarak görev
yapmakta iken, 28.08.2016 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındım. Darbe sonrası açığa
alınmamıza ilişkin, kamuoyu oluşturulmasını, işe iade için girişimlerde bulunmanızı ve bu süreçte
hukuki destek sunmanızı istiyorum. (İHD İstanbul)
17 Ağustos 2016 Tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan Havva Çuhadar Yekrek; ücretsiz
izinde olduğum halde, 10.08.2016 tarihinde çalıştığım Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi
tarafından görevden uzaklaştırıldığıma dair hastane yönetiminden tebliğ aldım. Dernek olarak,
kamuoyu oluşturulması ve işe iade için hukuki destekte bulunulmasını istiyor. (İHD İstanbul)
17 Ağustos 2016 Erzurum ili Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde 6 sağlık çalışanı, Erzurum Valiliği
tarafından kendilerine gönderilen yazıyla açığa alındı, Karaçoban Devlet Hastanesi çalışanı Serhat
Çetinkaya, gönderilen yazıda açığa alınma gerekçesinin yer almadığını belirtti.
18 Ağustos 2016 Batman ilinde, Batman Üniversitesi, barış bildirisine imza atan Mimarlık, Mühendislik
Fakültesi Öğretim Görevlisi Düzgün Çakırca’yı görevden uzaklaştırdı.
22 Ağustos 2016 tarihinde derneğimize başvuruda bulunan Selbinaz Keskin; öğretmen olarak görev
yaptığım Küçükçekmece Güneşpark Evleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’deki okul sekreteri
tarafından telefonla aranarak görevden alındığım iletildi. Daha sonra da açığa alındığıma dair tebligat
aldım. Göreve iade sürecimde destek olmanızı istiyorum. (İHD İstanbul)

24 Ağustos 2016 tarihinde, Adıyaman Üniversitesinde "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza
attıkları için Eğitim Sen üyesi 4 akademisyen, görevden uzaklaştırıldı.
2 Eylül 2016 tarihinde, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) kapsamında, kamu çalışanları görevlerinden alındı. KESK Genel Merkezi’nden
talep edilen ve geri bildirimi yapılan kamu çalışanlarının görevlerinden alınmalarına ilişkin tarafımıza
ulaştırılan verilere göre bölge kentlerinde; Diyarbakır ilinde 4300, Mardin ilinde 1780, Mardin ili
Kızıltepe ilçesinde 760, Batman ilinde 946, Adıyaman ilinde 466, Urfa ilinde 462, Elazığ ilinde 99, Bitlis
ilinde 97, Tunceli ilinde 504, Van ilinde 733 kamu çalışanı görevlerinden alınmıştır.
2 Eylül 2016 tarihinde, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) kapsamında, Bingöl ilinde Eğitim Sen Şube Başkanı Metin Kılıç ve üyesi Mehmet
Ali Bayram'ında aralarında bulunduğu ve farklı sendikalara mensup 189 kamu çalışanı görevinden
ihraç edildi.
7 Eylül 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzurum ili Tekman İlçesinde, İlçe Devlet Hastanesi'nde
temizlik personeli olarak çalışan A.K.B, S.B. ve S.E. OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde
Kararname gerekçe gösterilerek, İlçe Kaymakamı Lütfüllah Ün tarafından, sosyal medya hesaplarında
“örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle işten atıldı.
10 Eylül 2016 Bitlis ili Tatvan ilçesinde bağlı köylerinde imamlık yapan Ramazan Güleryüz, Ramazan
Bilgi, Müslüm Gündüz, Sedat Timaş ve Bedrettin Piral, hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alındı.
20 Eylül 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde, İlçe Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Muhdi Aslan ve
tutuklu bulunan Nevin Girasun, İçişleri Bakanı tarafından görevlerinden alındı
21 Eylül 2016’da, İzmir Kiraz'da belediye işçilerinin taşeron firmaya geçmeyi reddetmesi üzerine
büyüyen kriz sonrası toplam 28 kişi işten atıldı. Belediye binasına gelerek Başkan Özçınar'la
görüşmek isteyen sendika temsilcileri engellendi. Özçınar'ın, "TOMA getirtmek zorunda bırakmasınlar'
dediği iddia edildi.
27 Eylül 2016’da, Barış İçin Akademisyenler Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer Kaya ve Kıvanç
Ersoy yapmış oldukları açıklamada; Gerek akademide, gerek gündelik hayatta pek çok ve yaşamsal
hak ihlaline maruz kaldık. Emek süreçlerimiz, bilimsel birikim ve üretimlerimiz, saygınlığımız yok
sayıldı. Barış bildirisinin okunmasının hemen akabinde YÖK tarafından üniversitelere talimatname
yollandı. Başlatılan disiplin soruşturmaları sonucunda, ilkin hukuken ve usulen hiç bir gerekçeye
dayandırılamayacak sözleşme fesihleri ile güvencesizliğin ve emek sömürüsünün en yoğun yaşandığı
vakıf üniversitelerinde işten çıkarmalar başladı. Şubat 2016’dan bugüne dek vakıf üniversitelerinde 33
imzacı akademisyen işten çıkarıldı. Devlet üniversitelerinde uzaklaştırma ve açığa almalar, yurtiçi ve
dışı görev iptalleri, disiplin soruşturmaları, kınama cezaları, memuriyetten ihraçlarla başlayan süreçte,
son KHK’lerle bir gecede, akademik yaşamı boyunca mücadele ettiği “anlayış”la bir torbaya sokularak
ihraç edilen 44 barış imzacısı ve sendikalı öğretim üyesi arkadaşlarımızla birlikte toplamda işten
çıkarılanların sayısı 60’ı buldu. Vakıf ve devlet üniversitelerinde işten çıkarılan barış bildirisini
imzalamış akademisyen sayısı böylece 93’e ulaştı. 85 akademisyen görevden uzaklaştırıldı. 7
akademisyen idari görevden alındı.
1 Ekim 2016’da, Darbe gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
öğretim üyesi ve Ankara Tabip Odası Yöneticisi olan Dr. Benan Koyuncu, 667 sayılı KHK gerekçe
gösterilerek görevinden alındı.
1 Ekim 2016’da Batman şubemize başvuran Ercan Kartal, şu beyanlarda bulundu: “Bakanlık
tarafından herhangi bir somut delil olmadan açığa alındım. Görevime iade edilmek için gerekli hukuki
desteğin verilmesini talep ediyorum.”
1 Ekim 2016’da Batman şubemize başvuran Yusuf Barış, şu beyanlarda bulundu: “Bakanlık tarafından
açığa alındım. Göreve iade edilmem için hukuki destek talep ediyorum”.
1 Ekim 2016’da Batman şubemize başvuran Cengiz Ekmen, şu beyanlarda bulundu: “OHAL
kapsamında görevden uzaklaştırıldım. Her türlü hukuki desteğin sunulmasını talep ediyorum.”

2 Ekim 2016’da, "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirgesine imza attığı için Mersin Üniversitesi
tarafından sözleşmesi yenilenmeyen İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Çamuroğlu
Çığ, kendisiyle birlikte toplam 9 arkadaşının daha sözleşmesinin fes edildiğini hatırlatarak, "Bizler bu
bildiriyi imzalarken hangi duygularla imzaladığımız çok açıktı. Bizler tamamen vicdanımızla hareket
ettik.
5 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Kaymakam Murat Kütük 25
kişinin işine son verdi. Kütük'ün talimatıyla taşeron firma ile yapılan sözleşme feshedildi. Sözleşme
feshiyle birlikte belediye hizmet binası, Zembîlfiroş Kültür Merkezi, Eğitim Destek Evi ve Meya Kadın
Merkezi'nde çalışan 25 kişinin işine son verildi.
5 Ekim 2016’da, Silvan Belediyesi'ne atanan kayyum Murat Kütük, belediye başkan yardımcısı
Mehmet Karakoç'un görevden alınmasını "uygun" buldu.
7 Ekim 2016’da Batman şubemize başvuran Celal Demir, şu beyanlarda bulundu: “2009 yılında DTP
partisi encümenliğinde yapılan 15 Şubat protesto eylemine katıldığım gerekçesiyle yakalandım. 4 gün
boyunca gözaltında bana her türlü işkence yapıldı. Dişim kırıldı, yüzüm gözüm tanınmaz haldeydi,
suyu bile yutkunamıyordum. Korkudan ve tehditlerden dolayı sorumlular hakkında suç duyurusunda
bulunmadım. O süreçte 9 ay Batman ve Siirt cezaevinde tutuklu kaldım. Devletin Kürt siyasetçilere
yönelik baskıları, siyasi operasyonları ve tutuklanmaların yoğun yaşandığı bir dönemdi tıpkı bugünkü
gibi. Sadece destekçisi olduğumuz partiden dolayı bizim ailemizde bu operasyonlardan nasibini aldı.
Uzun yargılanmam sonucunda Diyarbakır 4. Ağır Caza Mahkemesi 7 yıl 6 ay ceza verdi. Yargıtay
davayı bozdu. Yine aynı mahkeme 4 yıl 2 ay ceza verdi. Dosyam halen 2 yıldır Yargıtay’da bulunuyor.
Psikolojik açıdan kendimi çok kötü hissediyorum. Türkiye’de 7-8 ay Almanya’da yaklaşık 2 yıl tedavi
gördüm. Türkiye’de Düzce-Yığılca ilçesinde çalışırken Orman İşletme işlerini yaparken Yığılca ilçe
komutanı ve müteahhit bizi terörist olmakla suçlayıp işimize son verdiler. Halkı galeyana getirip bize
saldırtmak için kışkırttılar. Bizde Batman’a dönmek zorunda kaldık. Her türlü hukuki yardım ve
karşılaşmış olduğumuz ihlallerin raporlaştırılmasını talep ediyorum.”
8 Ekim 2016’da edinilen bilgilere göre; Van ili Özalp ilçesinde, Özal Belediyesine kayyım olarak atanan
Kaymakam Serdar Karal tarafından, belediyede işçi olarak çalışan İbrahim Alparslan, Erhan Eryaşar,
Zubeyit Tugay, Mizgin Deniz, Fevzi Kaya ve Abdullah Umar isimli işçilerin işlerine son verildi. İşçilerin
işten çıkarılma nedeninin, belediyeye kayyım atanmasını protesto etmek amacıyla 2 gün işe
gelmedikleri için olduğu öğrenildi.
11 Ekim 2016’da, Diyarbakır Sur İlçe Belediyesi'ne Kayyım olarak atanan Diyarbakır Vali Yardımcısı
Bilal Özkan tarafından Sûr Belediyesi'nde çalışan isimleri öğrenilmeyen 4 güvenlik çalışanının işten
çıkartıldığı öğrenildi.
14 Ekim 2016’da, Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle, Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği tarafından soruşturma açılan İzmit Seka Devlet Hastanesi Doktoru, aynı zamanda
Mazlum-Der Eski Başkanı yazar Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli Valiliği tarafından açığa alındı.
14 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi'ne atanan ve daha önce belediyedeki taşeron
firmanın ihalesini feshederek 25 emekçinin işine son veren kayyım Murat Kütük, belediyede yıllardır
avukatlık yapan Abdulkadir Güleç'in sözleşmesini de feshetti.
15 Ekim 2016’da, Kayyım atanan DBP'li belediyelerden biri olan Batman Belediyesi’nin 2003 yılından
beri avukatı olan Mehdi Öztüzün'ün görevine son verildi. Av. Tüzün'ün "işe izinsiz ve mazeretsiz
gelmediği" gerekçesiyle belediye ile olan sözleşmesini feshedilerek, ilişiği kesildi.
20 Ekim 2016’da, DİSK'e bağlı Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na (Dev-Tekstil) üye oldukları
gerekçesiyle Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten Uğur
Konfeksiyon çalışanı 5 işçi, 14 Ekim'de işten çıkarıldı.
21 Ekim 2016’da, İzmir'de düzenlenen 8 Mart Mitingi'nde Kadın Platformu adına basın açıklamasını
okuyan ve daha önce hakkında dava açılan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Kadın Sekreteri Ayşegül
Kocaaslan açığa alındı.

28 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Murat Kütük, taşeron
firmaya bağlı 10 çalışanın işine son verdi. İşten çıkarılanların yerine AKP'ye yakın 10 kişinin göreve
başlatıldığı öğrenildi. Kayyım atandığından bu yana belediyede işine son verilenlerin sayısı 46'ya
yükseldi.
31 Ekim 2016’da Batman şubemize mektupla başvuran Yusuf Mustafaoğlu, şu beyanlarda bulundu:
“İlk önce hiçbir şekilde savunmam bile alınmadan 29 Ağustos 2016’da açığa alınma ile başlayan
mağduriyet zincirine 1 Eylül 2016’da ilan edilen bir KHK ile öğretmenlik mesleğimden ihraç edilmem
eklendi. 10.10.2016’da gözaltına alındım.14.10.2016’da ise Batman 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin verdiği
hukuksuz karar ile sözde silahlı terör örgütü üyeliği ile tutuklandım. Başta FETÖ/PDY terör örgütü
olmak üzere hiçbir terör örgütüne üyeliğim iltisağım ve sempatim yoktur. Kronik Hepatit B hastasıyım
ve kronik göz hastasıyım. Bu iki hastalık yüzünden ilaç kullanmak zorundayım, ancak
tutuklandığımdan beri çeşitli gerekçeler ile bu ilaçları kullanamıyorum. Bu ilaçlara ulaşamıyorum. Şuan
Batman M Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda 8 kişi kapasiteli ancak 38 kişinin kaldığı yataksız, yastıksız,
nevresimsiz, dolapsız, (14.10.2016 tarihinden beri tutuklu olarak bulunmama rağmen adı anılan
malzemeler bana verilmedi.)bir koğuşta kalmaktayım. 23 Ekimde yapılacak olan düğünüm
tutuklanmam sebebiyle iptal edildi. Açık görüş hakkı iki ayda bir defaya çıkarılmıştır. Görüşmelere
amcam, halam, teyzem ve dayım alınmamaktadır. Telefonla görüşme hakkı iki haftada bir
uygulanmaktadır. Her türlü desteğinizi beklemekteyim.”
5 Kasım 2016’da, Şırnak’ın Belediye Eşbaşkanı Serhat Kadırhan İçişleri Bakanlığı tarafından
görevden alındı. Görevden alınma yönündeki tebligat kağıdı Kadırhan yerine kendisine getirildiğini
belirten Şırnak Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Şirin Kılınç tebligat kağıdını kabul etmediğini söyledi.
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Selma Atabey, şu beyanlarda
bulundu: “1995 yılında Kamuda hemşire olarak göreve başladım. 22 yıllık hemşireyim. 29 Ekim’de
çıkartılan KHK ile işimden ihraç edildiğimi öğrendim. 2014 yılında sağlık ve sosyal emekçiler sendikası
eşbaşkanı olarak seçildim. Eşbaşkan olmadan önce 19 yıllık mesleki hayatımda ne adli ne de idari
hiçbir soruşturma geçirmedim. 2014 yılından sonra sendika başkanı olduğum sesin özlük, sosyal ve
demokratik haklar için emek verdiğimden dolayı birçok adli ve idari soruşturmalara tabi tutuldum.
Yaptığım çalışmalar sendikal çerçevede değerlendirilecek çalışmalardır. Yaşadığım bölgede sokağa
çıkma yasaklarıyla beraber insanların sağlığa erişim hakkı tamamıyla ihlal edildi. Sağlık sendikası
olmamızdan kaynaklı rahatsızlıklarımızı ve itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bu muameleye maruz
kalmamın nedeni öncelikle Kürt olmam, kadın olmam ve bir emek, demokrasi ve barış mücadelesi
vermemden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu hak ihlalini kurum olarak sizinle paylaşmak istedim.”
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hülya Alökmen Uyanık, şu beyanlarda
bulundu: “1995 yılından beri kamuda hemşire olarak çalışıyorum. Bu dönem içinde KESK’e bağlı
sağlık ve sosyal hizmet sendikası Diyarbakır Şubesi 2011-2014 yılları arasında şube başkanlığı
yaptım. Bu arada SES Genel Merkez’in Denetleme Kurulu üyesiyim. Bu dönemde hakkımda idari veya
adli herhangi bir soruşturma geçirmeden 29 Ekim 2016’da mesleğimden ihraç edildiğimi öğrendim.
Buna itiraz etme yolunda tüm mahkeme yolu kapalı görünüyor. Adli anlamda itiraz için gerekli bilgileri
avukatıma yetki verdim. Onun dışında yapabilecek bir şey görünmüyor. Bu arada adı geçen KHK’de
pasaportuma da el konulduğu ifade ediliyor. Bu konuda da seyahat özgürlüğüme de müdahale
edilmiştir. 22 yıllık kamuda çalışma sonucu hak ettiğim emeklilik ve sosyal güvence ile ilgili de
bilgilendirme tarafıma yapılmadı. Bu konuda haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Bu konuda sizden
destek talep ediyorum.”
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tunay Beskisiz, şu beyanlarda
bulundu: “29.10.2016’da 675 sayılı KHK ile ihraç edildiğimi öğrendim. İhraç edildiğimle ilgili bir
tebligatta almadım. Çınar 1 Nolu ASM’de çalışıyordum. Orada hemşire olarak çalışıyordum. Avukatım
mahkeme sürecini başlattı. 2010 yılından beri kamu hastanelerinde çalışmaya başladım.
Pasaportumun iptal edilip edilmediğini bilmiyorum. Daha önce adli veya idari bir soruşturma
geçirmedim. Hakkımda hiçbir dava yoktur. Neden ihraç edildiğimi bilmiyorum. SES sendikasına
sadece üyeliğim var. Eşbaşkan değildim. Bu mağduriyetimi paylaşmak istedim.”
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Kaldık, şu beyanlarda bulundu:
“1990 yılından beri Sağlık Bakanlığına bağlı röntgen teknisyeni olarak çalışmaktayken 29.10.2016’da
Resmi Gazetede yayınlanan 675 Sayılı KHK ile devlet memurluğundan çıkarıldım. Hakkımda herhangi
bir soruşturma ve dava açılmadan haksız ve hukuksuz yere çıkarılmam hukuksuzca ve insan

haklarına aykırıdır. Yapılan bu uygulama ile yaşam hakkıma müdahale edildiğini düşünmekteyim.
Eşim de sağlık bakanlığında çalışıyor olmasından dolayı (Zozan Kaya Kaldık) devlet memurluğundan
çıkarılması mağduriyetimizin bir kat daha arttığını belirtmek istiyorum. Benim ihraç edilmemin sebebini
düşündüğümde; Kürt olduğum için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına (SES) üye
olduğum için düşüncelerim ve dünyaya bakış açısından dolayı ihraç edildiğimizi düşünüyorum. Bu
durumun açıkça insan haklarına, yaşam hakkım ve düşünce hakkına aykırı olduğundan kurumunuza
başvuruda bulunmak istedim. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zozan Kaya Kaldık, şu beyanlarda
bulundu: “1998 yılından beri Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 18 yıldır çalışmaktayım. Hakkımda
devlet memurluğundan çıkarılacak herhangi bir soruşturma (adli-idari) yapılmadan 29.10.2016’da
eşimle beraber yayınlanan 675 sayılı KHK ile devlet memurluğundan çıkarıldım. Yapılan bu
hukuksuzluğun Kürt olduğumdan, düşüncemden, SES üyesi olmamdan kaynaklı olduğunu
düşünmekteyim. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
15 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hava Okan, şu beyanlarda bulundu:
“Hemşireyim. 10 yıldır bu mesleğimi icra ediyorum. Son 2 yıldır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde çalışıyorum. 10 yıllık meslek hayatım boyunca herhangi bir soruşturma görmedim. Ceza
veya yaptırım görmedim. 29 Ekim 2016’da OHAL kapsamında yayınlanan 675 sayılı kararname ile
mesleğimden ihraç edildiğimi öğrendim. Yasadışı örgüt, oluşum veya yapılara üye veya ilişkili olduğum
gerekçesiyle çıkarılan bu kararname de ismimin bulunmuş olmasını kabul etmiyorum. Hayatım
boyunca hiçbir yasadışı örgüt veya oluşuma üye olmadım ve ilişkide bulunmadım. Hakkımda verilen
bu haksız meslekten ihraç kararına yönelik sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
15 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rozerin Çatak, şu beyanlarda
bulundu: “5 yıldır radyo-terapist olarak değişik yerlerde çalıştım. Son 1 yıldır Gazi Yaşargil Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde çalışıyorum. 29 Ekim 2016’da OHAL kapsamında yayınlanan 675 sayılı
kararname ile mesleğimden ihraç edildiğimi öğrendim. Yasadışı örgüt, oluşum veya yapılara üye veya
ilişkili olunduğum gerekçesi ile çıkarılan bu kararnamede, ismimin bulunmuş olmasını kabul
etmiyorum. Hayatım boyunca hiçbir yasadışı örgüt veya oluşuma üye olmadım ve ilişkide bulunmadım.
Hakkımda verilen bu haksız meslekten ihraç kararına yönelik sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
17 Kasım 2016’da, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk görevden alındı.
16 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülizar Ak Şahin, şu beyanlarda
bulundu: “675 KHK ile bir gecede ihraç edildim. 16 yıllık artı 8 yıllık çalışmamın hepsi elimden alı
konuldu. Şuan evli olup 7 aylık hamileyim. Yeni evli olduğum için bir sürü borç altında olduğum için
büyük stres ve mağduriyet yaşamış bulunmaktayım. Bu yaşanan olaylardan dolayı bebeğimin
geleceğinden de büyük kaygılar yaşamaktayım. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
16 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ebru Şanlı Aslan, şu beyanlarda
bulundu: “29.10.2016’da 675 Sayılı KHK ile Midyat Devlet Hastanesinde çalışmaktayken Resmi
Gazetede yayınlanan 675 KHK ile ihraç edildiğimi öğrendim. Tarafıma herhangi bir gerekçe
bildirilmeden ihraç edildiğimi öğrendim. Herhangi yasa dışı bir örgütle bir ilişkim bulunmamaktadır. 15
aylık memurum bu süre içinde tarafıma hiçbir adli veya idari bir soruşturma açılmamıştır. 675 KHK ile
mağdur edildiğimi düşünüyorum. Haklarımın tekrar tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.”
17 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ebru Şanlı Aslan, şu beyanlarda
bulundu: “29.10.2016’da 675 sayılı KHK ile ihraç edildim. 9 yıldır kamuda hemşirelik yapmaktaydım.
Evli ve 2 çocuk annesiyim. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Fakat bu durumdan dolayı gerek
maddi gerekse manevi olarak etkilendim. Ödemem gereken kredilerim olduğu için mağdur edildim.
Üstelik hakkımda herhangi bir dava ya da soruşturma olmamasına rağmen işimden ihraç edildim. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
17 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Elif Tekin Bekiroğlu, şu beyanlarda
bulundu: “29.10.2016’da yayınlanan 675 KHK ile ihraç edildim. 2007 tarihinden beri devlet kurumunda
Laboratuvar Teknisyeni olarak çalışmaktayım. Hakkımda şimdiye kadar herhangi bir adli-idari

soruşturma açılmamasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden işime son verildi. Bu konuda sizden
destek sunmanızı talep ediyorum.”
18 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Roza Bilir, şu beyanlarda bulundu:
“Ben 12 yıllık hemşireyim. 12 yıllık çalışma hayatımın son 2 yılını Ergani Devlet Hastanesinde
sürdürmekteyim. SES iş yeri temsilcisiyim. Bugüne kadar sendikal faaliyetlerinden kaynaklı herhangi
bir soruşturma ve disiplin cezası almadım. Yasal olan bir sendikanın iş yeri temsilcisiydim.
29.10.2016’da nöbetteyken saat 00.00’da herhangi bir neden tarafıma tebliğ edilmeden 675 sayılı
KHK ile işimden ihraç edildim. Bu hukuksuzluktan kaynaklı yaşadığım ve hala yaşamakta olduğum
maddi ve manevi mağduriyetlerin giderilmesi için hukuken başvurular yaptım. Eşimde sendika üyesi
olduğu için açığa alındı. Bunlar ciddi hak ihlali olduğunu düşünüyorum. Üstelik bununla yetinmeyip
gözaltına alıp tutuklayabiliyorlar. Geçmişte de demokrasi mücadelesi içinde olduğum dan 1994 yılında
Hizbullahçılar tarafından kezzap saldırısına uğradım. Yüzümde, gözümde ve kolumda 3.derece
yanıklar oluştu. O dönem 28 gün göz kliniğinde yattım. Ve onun akabininde 2 yıl boyunca yanık
ünitesinde tedavi gördüm. Bununla da yetinmeyip bu sefer defalarca gözaltına alındım. Sistematik bir
şekilde taciz ve işkenceye maruz kaldım. O süreçte ben daha çocuk yaştaydım. 14 yaşındaydım. Bu
ihraçla beraber yine aynı şeyleri yaşayacağımın tedirginliği içindeyim. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
18 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülizar Doğan, şu beyanlarda
bulundu: “Diyarbakır’da öğretmendim. Görevden uzaklaştırıldım. Bu sürede yeni doğum yapmıştım.
Kısa bir süre sonra gözaltına alındım. Sonrasında sütüm kesildi. İki aylık olan bebeğim yaşadığım bu
yoğun stresli durumumun sonucunda kesilen sütümden dolayı anne sütünden mahrum oldum.
Sonrasında ihraç edildim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Kasım 2016 tarihinde, yayınlanan 677 sy KHK ile Türkiye genelinde kamuda çalışan 5371 kişi
görevden ihraç edildi. Tespit edilen verilere göre, bölge kentlerinde DBP’li belediyelerde çalışan
sözleşmeli ve/veya kadrolu 748 kişi görevinden uzaklaştırma/ihraç edildi. Ayrıntılı bilgilere
http://213.14.3.44/20161122/20161122-1-4.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
22 Kasım 2016’da, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Fikret Aslan, bugün
yayımlanan 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildi. İhraç edilenler arasında binlerce
kişi ve sendikanın şube başkan ile yöneticileri de var. Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilenler
arasında, sendikanın Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İsmet Meydan ve Ankara 2 Nolu Şube Başkanı
Mevlüt Çakmak da bulunuyor.
22 Kasım 2016’da, Burdur Cezaevi'nde, 5 Temmuz 2000'de mahkûmlara yönelik operasyonda cezaevi
duvarını yıkmaya çalışan dozerin kepçe darbesiyle kolu koparılan Veli Saçılık, son çıkan KHK ile
görevinden ihraç edildi. Saçılık, 'Bugün öbür kolumu da kopardılar' dedi.
24 Kasım 2016’da Batman ilinde, Batman Belediyesi’ne kayyum olarak atanan vali yardımcısı Ertuğ
Şevket Atasoy tarafından, belediyenin 8 çalışanının (Necla Bozan Değirmenci, Abdurrahim Çelik,
Reşit Yaray, Ercan Can, Canan Baran, Özgür Özbek, Nafise Akıl Haşimi, Murat Üner) sözleşmeleri
feshedilerek işlerine son verildi.
30 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Merkez Sur ilçesinde, kayyım atanan Sur Belediyesi’nde farklı
birimlerde çalışan ve DİSK üyesi olan 67 personelin iş sözleşmeleri feshedildi.
1 Aralık 2016’da Van ilinde, kayyım atanan Merkez İpekyolu Belediyesi’nde 103, Edremit
Belediyesi’nde 21, Özalp Belediyesi’nde 4 ve Erciş Belediyesi’nde 14 işçinin işine kayyumun
talimatlarına uyulmadığı gerekçesiyle son verildi.
2 Aralık 2016’da Van ilinde, kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi’nde farklı birimlerde çalışan
163 personelinin iş sözleşmeleri feshedildi. Kayyım olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan imzasıyla
personele gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi: “31.12.2016’da sona erecek sözleşmeniz idare
tarafından belediyemizin iş yoğunluğuna göre yeniden değerlendirilecektir ve ihtiyaç durumuna göre
karara bağlanacaktır.”
2 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Kılıç, şu beyanlarda bulundu:
“Ben Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık teknikeri olarak çalışmaktayken 24
Kasım 2016’da 677 Sayılı KHK ile doğrudan ihraç edildim. Ben 20 yıllık memurum son 5 yıldır

araştırma hastanesinde çalışıyordum. İhraç edildiğime dair bilgiyi basından öğrendim. Henüz tarafıma
yapılmış bir tebligat yoktur. Neden ihraç edildiğime dair hiçbir bilgim yoktur. Şuana kadar hiçbir disiplin
cezam olmadı. Şuanda işsizim. İhraç edildiğim için iş başvurularım da ret ediliyor. SES Sendikası
üyesiyim. İşten haksız yere ihraç edilmem sebebiyle dava açtım. Yaşadığım hak ihlalinin tespit
edilmesini sağlamak için sizden yardım talep ediyorum.”
27 Aralık 2016’da İHD Malatya Şubesine başvuruda bulunan Süleyman Yücekaya, şu beyanlarda
bulundu: “Malatya Akçadağ (kürecik) Darıca köyünde doğdum. Alevi bir ailenin çocuğum. Akçadağ İlçe
Tarım Müdürlüğü’nde 36 yıldır çalışıyorum. Bakanlıktan gelen bir yazı ile açığa alındım. FETÖ Terör
örgütünden alındım. Halbuki benim bu tür örgütlere bir alakam yok. Sol sosyalist bir gelenekten
gelmekteyim. HDP' liyiz ve eşim HDP’den milletvekili adayıydı. Bundan başka kimseyle bir ilgim
yoktur.”

TABLO 1: KESK- MEMURİYETTEN ÇIKARMA (İHRAÇ)

1-OHAL KHK'LERLE İHRAÇ
A-672
B- 675
C- 677
D-679
E-683
F-686
KHK
KHK
KHK
KHK
KHK
KHK
(01.09.2 (29.10.2 (22.11.2 (06.01.2 (22.01.2 (07.02.2
016)
016)
016)
017)
017)
017)
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1.487
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7
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_
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_
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8

2
_
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1
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3
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1
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3
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12

1*

12

_
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1
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1
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_

1

_
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7

61

216

1.188

693

354

15

627

38

3.131

Y.D.K. İHR:
38

3.131

KÜLTÜR
SAN.SEN.
YAPIYOL10
SEN
9

11 DİVES
TOPLAM
KHK + YDK
TOPLAM

KHK İLE İHRAÇ TOPLAM (A+B+C+D+E+F) : 3.093

*BAĞLI SENDİKAMIZ SES'İN *675 SAYILI KHK İLE TOPLAM 437 ÜYESİ İHRAÇ EDİLMİŞ OLUP
BUNLARDAN 3'Ü 679 SAYILI KHK İLE 1'İ 683 SAYILI KHK İLE OLMAK ÜZERE
TOPLAM 4'Ü GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.
*BAĞLI SENDİKAMIZ SES'İN *679 SAYILI KHK İLE TOPLAM 48 ÜYESİ İHRAÇ EDİLMİŞ OLUP
BUNLARDAN 2'Sİ 683 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.
* BAĞLI SENDİKAMIZ BTS'İN *672 SAYILI KHK İLE TOPLAM 2 ÜYESİ İHRAÇ EDİLMİŞ OLUP
BUNLARDAN 1 'İ 683 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.
*BAĞLI SENDİKAMIZ KÜLTÜR SANAT SEN'İN 672 SAYILI KHK İLE TOPLAM 6 ÜYESİ İHRAÇ
EDİLMİŞ OLUP BUNLARDAN 1 'İ 683 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.
*BAĞLI SENDİKAMIZ YAPI YOL SEN'İN *672 SAYILI KHK İLE TOPLAM 4 ÜYESİ İHRAÇ EDİLMİŞ

OLUP BUNLARDAN 3’Ü... SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.
*BAĞLI SENDİKAMIZ YAPI YOL SEN'İN *679 SAYILI KHK İLE TOPLAM 15 ÜYESİ İHRAÇ EDİLMİŞ
OLUP BUNLARDAN 1'İ 683 SAYILI KHK İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR. ( http://www.kesk.org.tr/ )

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
8 Ağustos 2016’da, Mersin Limanı'nda taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçilere hayvan yemi
denilerek, tarımsal ilaç taşıtılması sonucu 4 işçi zehirlendi. Durumlarının ağırlaşması üzerine
hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca tedavi gören işçilerin, ücretleri ise maaşlarından kesildi.

İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Ocak ayında en az 110 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
1 Şubat 2016 tarihinde Urfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde yıkım kararı
alınan binayı iç taraftan balyozla yıkmaya çalışan işçilerden Mehmet Almas (25), çöken 3 katın enkazı
altında kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü 7 saatlik kurtarma çalışması sonucu Almas'ın
cansız bedenine ulaşıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Şubat ayında en az 140 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
18 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde, bulunan ve eşine ait briket üretim atölyesinde çalışan
8 çocuk annesi Hamdiye Gökalp (51 ) isimli kadın, geçirdiği iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. İçinde
briket yapımında kullanılan malzemenin olduğu havuzda çalışırken, yaşanan göçük sonucu
malzemelerin altında kalan kadın, eşi ve çalışanlar ile birlikte olay yerinde bulunan yurttaşlar
tarafından güçlükle göçük altından çıkarıldı. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın,
kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Mart ayında en az 157 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
24 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, sayaç bağlamak için elektrik direğine çıkan DEDAŞ
işçisi Abuzer Erdem (40) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Cenazesi direkte asılı kalan işçi,
görevliler tarafından indirildikten sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. 25 Nisan 2016
tarihinde de aynı yerde, elektrik işçisi Mehmet Tanış, elektrik arızasını gidermeye çalışırken elektrik
akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Nisan ayında en az 168 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
16 Mayıs 2016 tarihinde Urfa Merkez Eyyübiye ilçesinde, inşaatta çalışan Halil S. isimli işçi dengesini
kaybederek ikinci kattan düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastane'sine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan işçinin hayati
tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Mayıs ayında en az 119 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
24 Haziran 2016 tarihinde Elazığ ili Alacakaya ilçesinde bulunan bir mermer ocağında çalışan
işçilerinden Ali Kaya’nın üzerine mermer bloklar devrildi. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat
Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ilgi soruşturma başlatıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Haziran ayında en az 200 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
29 Temmuz 2016’da, Van'da çalıştığı inşaatın 9'uncu katın merdiven boşluğundan yere düşen işçi 18
yaşındaki İsmail Karatay, hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Temmuz ayında en az 133 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
3 Ağustos 2016’da, İstanbul Göztepe'de bulunan Emaar İnşaat şantiyesinde Sönmez adlı taşeron
firmasına bağlı çalışan Mehmet Karaduman (23) adlı inşaat işçisi gerekli önlemlerin alınmaması
sonucu yaşanan iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Karaduman, dün şantiyede çalıştığı sırada 6. kattan
11. kat arasında şaft boşluğuna düşerek can verdi. Şaft boşluğu etrafında herhangi bir önlem
alınmamışken kazadan hemen sonra önlem alınmış gibi bariyer bant şerit çekildiği öğrenildi.
3 Ağustos 2016’da, İSİG Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, Temmuz ayında en az
133, yılın ilk 7 ayında ise bin 49 işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG)
Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda Temmuz ayında en az 133, yılın ilk 7 ayında ise
bin 49 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Temmuz ayında yaşamını yitiren 133 emekçinin 107'si işçi
ve memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 20'si çiftçilerden-küçük toprak sahiplerinden ve 6'sı
esnaflardan olmak üzere 26'sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İş cinayetlerinde
hayatını kaybeden 133 çalışandan 15'i kadın 118'i erkek olurken, "Temmuz ayında, 14 yaş ve altında
5 işçi, 15-17 yaş aralığında 7 işçi, 18-27 yaş aralığında 23 işçi, 28-50 yaş aralığında 63 işçi; 51-64 yaş
aralığında 19 işçi; 65 yaş ve üstünde 6 işçi; yaşı tespit edilemeyen 10 işçi yaşamını yitirdi" bilgisi
paylaşıldı. İş cinayetlerinin 7 aylık tablosu ve aylara göre dağılımına da yer verildiği raporda, Ocak
ayında en az 115 işçi, Şubat ayında en az 144 işçi, Mart ayında en az 160 işçi, Nisan ayında en az
171 işçi, Mayıs ayında en az 123 işçi, Haziran ayında en az 203 işçi, Temmuz ayında ise en az 133
işçi hayatını kaybettiği belirtildi.
8 Ağustos 2016’da, Mersin Limanı'nda taşeron firmaya bağlı olarak çalışan işçilere hayvan yemi
denilerek, tarımsal ilaç taşıtılması sonucu 4 işçi zehirlendi. Durumlarının ağırlaşması üzerine
hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca tedavi gören işçilerin, ücretleri ise maaşlarından kesildi.
8 Ağustos 2016’da, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Cevat Yurdakul Caddesi'ndeki TCDD'ye
(Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yoları) ait lojmanın 8'inci katında demir korkulukları tamir eden
Sedat Karadeli (53) adlı işçi, düştü. Merdiven boşluğunda beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.
11 Ağustos 2016’da, İstanbul Kadıköy Göztepe'de bulunan Emaar Square şantiyesi yüklenici firma
TAV-Sera'ya bağlı taşeron Özal Albayrak Kalıp Firması'nda çalışan inşaat teknikeri Alper Baş, şaft
boşluğundan düştü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baş'ın ameliyata alındığı
öğrenildi.
13 Ağustos 2016’da, İzmir Bornova'da 10 katlı apartmanın dış cephe onarımı ve boyası için kurulan
iskelenin çökmesi sonucu Ercan Özkaya, Zihni Bayburt ve Arif Gül adlı 3 işçi yaşamını yitirdi. İşçilerin
arkadaşları, iskelenin üç gündür yamuk durduğunu, durumu patronlara bildirmelerine rağmen önlem
alınmadığını söyledi.
16 Ağustos 216 tarihinde Mardin ilinde, Karayolları Parkında yapımı devam eden camii inşaatında
beton dökümü sırasında caminin kubbesi çöktü. Göçük altında kalan ve daha sonra kurtarılan 5 işçi
yaralandı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Ağustos ayında en az 199 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
1 Eylül 2016’da, Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde, yüksek gerilim hattından kopan tele temas edince ağır
yaralanan orman işçisi 34 yaşındaki Birol Merdim, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını
yitirdi.

1 Eylül 2016 tarihinde Siirt ilinde, Belediye Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü (SİSKİ) bünyesinde
kent genelinde yürütülen 21 kilometrelik altyapı çalışmasında Kooperatif Mahallesi'nde toprak kayması
meydana geldi. Taşeron bir şirkette çalışan 22 yaşında soyadı öğrenilemeyen Suriyeli olduğu belirtilen
Alladdin isimli yurttaş toprak altında kalarak, yaşamını yitirdi.
3 Eylül 2016’da, Bir inşaatın ikinci katındaki balkonda çalışma yapan Alaaddin Parmaksız (39),
elindeki boya fırçasının enerji nakil hattına çarpması sonucu elektrik kapılarak yaşamını yitirdi.
4 Eylül 2016’da, Denizli'nin Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesi'ndeki tarlada tütün kırımı yapan Mustafa
Gölcük (30), şiddetli yağmurlardan korunmak için kurulan çadırda bulunduğu sırada çadıra yıldırım
düşmesi sonucu yaralanan tarım işçisi Mustafa Gölcük, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılmasına,
rağmen hayatını kaybetti.
22 Eylül 2016’da, Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, çalıştığı Gaffar Okkan Mahallesi’nde inşaatın 3'üncü
katından dengesini kaybedip beton zemine düşen 53 yaşındaki İsmet Babrak, kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirdi.
24 Eylül 2016’da, İstanbul-İzmir otobanının Soma ilçesi Yırca Mahallesi mevkisinde süren yol yapım
çalışması sırasında dinamit patlatılırken meydana gelen göçüğün altında kalan Cenk Namlu (38) adlı
işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.
26 Eylül 2016’da, İzmir'in Bergama ilçesi Terzihaliller Mahallesi Yurtyeri mevkisindeki taş ocağında,
parçalama yapmak amacıyla patlatma gerçekleştirildiği sırada fırlayan kaya parçalarından biri başına
isabet eden Ali Çakar adlı işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Eylül ayında en az 141 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
1 Ekim 2016’da, Mersin'in Mezitli ilçesi'nde bulunan Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzerindeki 11 katlı bir
inşaatın 10'uncu katında sıva çalışması yapan Kıyasettin Boryam, bulunduğu inşaat asansörünün
güvenlik halatının kopması sonucu beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları tüm
müdahalelere rağmen Boryam'ı kurtaramadı.
5 Ekim 2016’da, Aydın’da bir tuğla fabrikasında çalışan, 16 yaşındaki Suriyeli Kâsen Abdullah, göçük
altında kaldı. Kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, Abdullah yaşamını yitirdi.
19 Ekim 2016’da, Kocaeli'nde çatı onarımı yapan bir kişi 6. kattan yere düştü. Ağır yaralı olarak
hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
20 Ekim 2016’da, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayeti sonucu yaşamını yitiren
göçmen işçi raporunu açıkladı. Rapora göre, 2016 yılının ilk 9 ayında en az 76 göçmen işçi yaşamını
yitirdi.
21 Ekim 2016’da, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde Erkaya İnşaat'a
ait bir binada çalışan inşaat işçisi dördüncü kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçinin
çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verirken, ambulansın geç gelmesi sonucu işçinin
durumunun daha da kötüye gittiği öğrenildi.
24 Ekim 2016’da, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'ndeki bir inşaata kurulan
iskeleye çıkarak duvar yapmaya başlayan 55 yaşındaki Hüseyin Bıçkıcı, el arabasıyla taş taşıdığı
sırada dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Bıçkıcı, olay yerinde
yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Ekim ayında en az 165 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
17 Kasım 2016’da Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Maden Köyünde bulunan maden ocağında, heyelan
sonrası göçük meydana geldi. Göçük sırasında 16 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerin kurtarılması için
başlatılan arama çalışmalarında, 20 Kasım 2016’da 6 işçinin cenazesinde ulaşıldı. 27 Kasım 2016’da

itibariyle 6 işçinin daha cenazesine ulaşıldı. 07 Aralık 2016’da itibariyle 1 işçinin daha cenazesine
ulaşıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Kasım ayında en az 190 işçinin yaşamını yitidiğini
açıkladı. www.guvenlicalisma.org
5 Aralık 2016’da Mardin Merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kabala yolu üzerinde bir inşaatta beton
dökme esnasında demir iskelenin çökmesi sonucu, isimleri öğrenilemeyen 4 işçi yaralandı. Yaralı
işçiler, Mardin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2016 yılının Aralık ayında en az 141 işçinin, 2016 yılın da ise 1970
işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. www.guvenlicalisma.org

Haklarında Soruşturma Açılan/Ceza Verilen Çalışanlar
15 Ocak 2016’da, Bitlis ilinde, 13'ü öğretmen olmak üzere 19 kamu görevlisi hakkında "Örgüt
propagandası yapmak" iddiasıyla, Bitlis Valiliği tarafından soruşturma açıldı.
18 Ocak 2016 tarihinde, Diyarbakır'ın Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 13 Ocak gecesi düzenlenen
bombalı saldırı ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çınar İtfaiye
Amirliği görevlileri ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturmada, itfaiye yetkililerinin saldırı sonrası çıkan yangına "gereğince
müdahale etmedikleri" iddiasında bulunuldu.
8 Şubat 2016’da, Van ilinde, Ankara'da 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıyı protesto
etmek amacıyla iki günlük iş bırakma ve Cizre için yapılan eylemlere katılma gerekçesiyle, Van Bölge
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan SES üyesi 70 sağlık emekçisine, hastane yönetimi
tarafından soruşturma açıldı.
20 Şubat 2016’da, Eğitim-Sen Van Şube Başkanı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye ve bölgede
yaşananlara sessiz kalmamak ve Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için katıldıkları
eylemler ile ilgili haklarında Van'da Bin 50 Eğitim Çalışanına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
soruşturma açıldığı bildirdi.
24 Şubat 2016’da, Mardin ilinde, Artuklu Üniversitesi'nde görevli 36 akademisyen hakkında, "Bu suça
ortak olmuyoruz" başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle, Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından
adli, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nce de idari soruşturma başlatıldı.
9 Mart 2016’da, Cizre'de yapılan katliama ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan
onlarca kamu emekçisine soruşturma açıldı. Siirt'te 215 KESK üyesi kamu emekçisine soruşturma
açıldığı bilgisini veren Eğitim Sen Şube Eşbaşkanı Serdar Batur, sosyal hesaplardan "Cizre'de katliam
var" paylaşımı "Örgüt propagandası" sayılarak, idari soruşturma açıldığını söyledi. Siirt'te KESK'e bağlı
sendika üyelerine farklı gerekçelerle 215'e yakın idari soruşturma açıldı.
22 Mart 2016’da, Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen, Hükümetin muhalif kamu çalışanlarının
işten çıkarılmalarının önünü açan "Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu
Çalışanları Hakkında Başbakanlık Genelgesi"ni yürürlüğe sokması ile birlikte muhalif sendikalardaki
kamu emekçileri adeta soruşturma kıskacına alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 17
Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren genelge kapsamında şu ana kadar 10 bine yakın eğitim
emekçisine soruşturma açıldı. Aynı süre içerisinde 4 eğitim emekçisi de genelge kapsamında sosyal
medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek, açığa alındı. Dedi.
25 Mart 2016’da, KESK Muş Şubeler Platformu üyesi 300 kişi hakkında, Ankara'da 101 yurttaşın
yaşamını yitirdiği katliamdan, Roboski katliamı protestosuna kadar hemen her türlü basın açıklaması
gerekçe gösterilerek adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturmalar kapsamında Eğitim-Sen
üyesi 3 öğretmen farklı illere, 4 öğretmen ise il içerisinde sürgün edildiği öğrenildi.
29 Mart 2016’da, Türkiye genelinde 29 Aralık 2015 tarihinde KESK, DİSK, TMMOB ile birlikte "Savaşa
hayır, yaşamı savunacağız" şiarıyla gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemine katılan Adana ve

Mersin'de ki 851 eğitim emekçisine soruşturma açıldığı Eğitim Sen Mersin ve Adana Şubeleri
tarafından açıklandı.
14 Nisan 2016’da, Eğitim Sen Hatay Şubesi, KESK, DİSK ve TMMOB tarafından 29 Aralık'ta yapılan
iş bırakma eylemine katıldıkları gerekçesi ile Hatay'da 817 öğretmene soruşturma açıldı.
24 Nisan 2016 tarihinde SES Muş Şube Başkanı İdris Gürkan hakkında, sendikanın 10 Ekim Ankara
katliamını protesto etmek amacıyla 12 Ekim'de kentte düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldığı için
açılan idari ve adli soruşturmada ağır cezalar verildiği, öğrenildi. Muş Valiliği tarafından Gürkan
hakkında "Siyasi faaliyetlerde bulunmak" iddiasıyla 2 yıl, yürüyüşte "Katil Erdoğan" sloganı attığı için
ise 3 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl kademe durdurma cezası verildi. Öte yandan Muş 2. Asliye Ceza
Mahkemesi tarafından açılan adli soruşturmada ise Gürkan hakkında tek duruşmada 1 yıl hapis cezası
verildi. Hapis cezası para cezasına çevrilmezken, Gürkan Yargıtay'a itirazda bulundu. Ceza, Yargıtay
tarafından onaylanır ise Gürkan hapse girecek.
25 Nisan 2016’da, Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Saliha Zorlu, Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından, hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek
amacıyla 2015 yılının 14, 21 ve 29 Aralık tarihlerinde yapılan greve katılan Eğitim Sen Diyarbakır
Şubesi’ne üye 4 bin 960 eğitim emekçisine soruşturma açıldığını belirtti. Zorlu, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında müdürlüğe ifadeye çağrılan emekçilere,
greve katılıp katılmadıkları, hangi grevlere katıldıklarının sorulduğunu ifade etti.
10 Mayıs 2016’da, Van’da, Ankara 10 Ekim 2015 katliamın ardından emek ve meslek örgütleri
tarafından organize edilen iş bırakma eylemine katıldıkları için SES üyesi 70 emekçiye kınama cezası
verildi. Ayrıca Kürt illerindeki kuşatma ve katliamlara karşı 29 Aralık'ta yapılan bir günlük iş bırakma
eylemine katıldıkları için de 16 kişiye kınama cezası verildi.
25 Haziran 2016’da, Urfa’nın Bozova ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda 5 yıldır görev yapan 11 yıllık Fen
Bilgisi öğretmeni Bekir Surücü hakkında meslekten men istemiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Sınıf öğretmenliği yaptığı şubede sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçmek yerine "Başkan" ve
"Eşbaşkan" seçtiği, seçtiklerini ise her hafta değiştirdiği, böylelikle eğitim yerine "politik faaliyet
yürüttüğü" gerekçesi ve facebook paylaşımları nedeni ile 28 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklanan
Sürücü, 26 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliye edilse de İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
hakkında soruşturma başlattı.
30 Eylül 2016’da, İzmir’de, “Savaşa Hayır, Barış İstiyoruz” şiarıyla 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen
eyleme katılan 250 Eğitim Sen üyesi hakkında açılan soruşturmaya yürüten150 öğretmene meslekten
uzaklaştırma, 100 öğretmene ise maaş kesme cezası verilmesi gerektiğini Yüksek Hakemler Kurulu’na
bildiren Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi Bahattin Demir, bugün FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla
gözaltına alındı. Demir’i bu göreve getiren ve talimat veren İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Mustafa Çakal da daha önce FETÖ kapsamında tutuklanmıştı.
3 Ekim 2016’da, İzmir 8 Mart Kadın Platformu, Eğitim Sen 1 Nolu Şube Kadın Sekreteri Ayşegül
Kocaaslan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okuduğu basın metni nedeniyle valilik tarafından
hakkında açılan soruşturma sonucu kıdem durdurma cezası verildiği öğrenildi.
26 Ekim 2016’da, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerinin şikayeti üzerine Kürtçe ders
işleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma açtığı öğrenildi. Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere
not göndererek ifade vermelerini istedi. Şu ana kadar müdürlüğün hazırladığı 360 dosyanın 68’i İl
Disiplin Kurulu'na gönderildi.
Sürgün Edilenler
25 Mart 2016’da, İnsan Hakları Derneği (İHD) Antep Şubesi ve Genel Merkez Karar Yürütme Kurulu
üyesi Mesut Aslan, Antep Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Trabzon'a sürgün
edildi. Aslan, Şahinbey Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yaptığı sırada,
sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında adli ve idari soruşturma açılmıştı,
Antep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aslan'ı görevden uzaklaştırırken, Antep 2. Sulh Ceza
Mahkemesi ise Aslan'ı "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı vermişti, Antep Sulh

Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Aslan, üzerine atılı tüm suçlardan beraat etmiş ve
tahliye edilmişti. Beraat'ın ardından 4 Mart 2016 tarihinde geçirdiği disiplin soruşturmasını gerekçe
gösteren Antep Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Aslan'ı Trabzon'a sürgün etti.
26 Mart 2016’da Muş ilinde, edinilen bilgilere göre, KESK Muş Şubeler Platformu üyesi 300 kişi
hakkında, Ankara ve Roboski katliamları gibi toplumsal olaylara dikkat çekmek amacıyla
gerçekleştirdikleri basın açıklaması, yürüyüş ve etkinlikler gerekçe gösterilerek adli ve idari soruşturma
açıldı. Soruşturmalar kapsamında Eğitim-Sen üyesi 3 öğretmen farklı illere, 4 öğretmen ise il içerisinde
sürgün edildi. Sendikaya üye idarecilerin ise görev süreleri uzatılmıyor.
31 Mart 2016’da, Maraş'ın Nurhak ilçesinde Eğitim Sen üyesi 5 öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından keyfi olarak Gümüşhane, Çankırı ve Kütahya'ya sürgün edildi. İHD yöneticisi olan Ali Orak
ile Hülya Yalçın Orak Çankırı'ya, Mesut Bakır, Çilem Sakine Coşkun Bakır Gümüşhane'ye, İHD üyesi
olan Abdurrahman Ebu Hamza Çelik ise Kütahya'ya sürgün edildi.
3 Nisan 2016’da, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından haklarında
disiplin soruşturması başlatılan ve soruşturma sonucu Maraş/Nurhak’ta 17.02.2016 tarih, 07/10 sayılı
soruşturma raporu düzenlenen öğretmenlerin sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün edilen öğretmenler
hakkında raporda; “Türkiye’de meydana gelen Gezi (Taksim), 1 Mayıs, Soma, Özgecan, Berkin Elvan,
Dünya Kadınlar Günü, Öğretmen Nöbet Görevi, Nurhak Kaymakamlığı’nın Öğretmen Çilem Sakine
Coşkun’A verdiği disiplin cezası vb. olayları bahane edip, Eğitim-Sen Sendika görevlerini de araç
olarak kullanarak hafta içinde, akşamları ve hafta sonlarında Nurhak Caddelerinde, eylem ve
protestolar düzenlediğiniz, her fırsatta siyasi iktidarı, sistemi ve üst yöneticileri eleştirip suçladığınız,
böylece okulda ve ilçede grup oluşturduğunuz, okulda personel arasında ikilik meydana getirdiğiniz,
bu yüzden okuldaki ve ilçedeki huzur ve sükunu bozucu eylemlerde bulunduğunuz” iddiası ile aşağıda
isimleri verilen arkadaşların görev yerleri değiştirilmiştir. Ali Orak: Çankırı mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Hülya yalçın Orak: Çankırı MKE Tophane ilkokulu Abdurahman Ebu Hamza Çelik: Kütahya
Aslanapa Anadolu Lisesi Mesut Bakır: Gümüşhane Kelkit Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu
lisesi Çilem Sakine Bakır: Gümüşhane Kelkit Gümüş Göze İmam Hatip Orta Okulu. Denilmiştir.
14 Haziran 2016’da, SES Adana Şubesi, Facebook hesabındaki paylaşımlardan bir süre görevden
uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma açılan SES üyesi Ali Rıdvanoğulları'nın Bayburt'a sürgün
edilmesini protesto etti.
16 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Batman ili Kozluk ilçesinde Eğitim Sen Şube Başkanı
Adem Tufan Bayburt ile Eğitim Sen İlçe Yöneticisi Umut Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerine verilen "ihbar mektubu" gerekçe gösterilerek Bayburt ve Rize
illerine sürgün edildi.
23 Haziran 2016’da, Hatay'da 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto ettikleri ve sendikanın aldığı greve
katıldıkları için haklarında soruşturma açılan yüzlerce kamu emekçisine cezalar yağıyor. Onlarca kamu
emekçisine kademe durdurma ve kınama cezaları verilirken, 6 kişiye de il içi sürgün cezası verildi.
18 Ekim 2016’da, Hükümet tarafından ilan edilen OHAL kapsamınsa çıkartılan Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile Tunceli’deki görevlerinden açığa alınan 506 KESK üyesinden tepkiler ve
eylemler sonucu hakları iade edilen 419 emekçiden 6’sı görevlerine döner dönmez farklı kentlere
sürgün edildi.
Çalışma Koşulları
28 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Saim Minteş, şu beyanlarda bulundu: “Konaklar Hazır
betonda 3 yıl 4 aya yakın çalıştım. 3 ay önce şirket iflas erteleme kararı aldı. Kayyum atandı. Kayyum
bize maaş ve kıdem tazminatlarımızı ödeyeceklerinin sözünü verdiler. En son 15 Mart’a kadar
maaşlarımızı ödeyeceklerini söylediler. Kıdem tazminatlarımızı da ödeyeceklerini söylediler. Mart’ın
21’de sadece maaşımın asgari tutarını ödediler. Geri kalan kısmını elden verecekler denildi. Maaşımın
son taksitini kıdem tazminatı olarak gösterip sahtekârlık yaptıkları ortadadır. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
28 Mart 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Fahrettin Bürak, şu beyanlarda bulundu: “Konaklar
Hazır betonda 4 yıla yakın çalıştım. 3 ay önce şirket iflas erteleme kararı aldı. Kayyum atandı. Kayyum

bize maaş ve kıdem tazminatlarımızı ödeyeceklerinin sözünü verdiler. En son 15 Mart’a kadar
maaşlarımızı ödeyeceklerini söylediler. Kıdem tazminatlarımızı da ödeyeceklerini söylediler. Mart’ın
20’sinde sadece maaşımın asgari tutarını ödediler. Geri kalan kısmını elden verecekler denildi.
Maaşımın son taksitini kıdem tazminatı olarak gösterip sahtekârlık yaptıkları ortadadır. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
26 Temmuz 2016’da, Adana'da kayyum atanan Ekoroma Marketler Zinciri'nde çalışan ve 4 aydır
maaşlarını alamadıkları için eyleme geçen işçiler, eylemlerinin 5'inci gününde görüştükleri işveren ile
anlaşmaya varamadı.
8 Ağustos 2016’da, Adana'da yaklaşık bir yıldır kayyumun denetlediği Ekoroma Marketler Zinciri'nde
çalışan ve 4 aylık maaşlarını alamadıkları için direnişe geçen işçiler, işveren ve kayyumdan bir
açıklama bekliyor.
7 Ekim 2016’da, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Senkromeç Dişli
Sanayi Fabrikasında çalışan 600 işçinin maaşı, 5 aydır ödenemediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre,
fabrika sahibi tarafından yurt dışından gelen tüm ödemeler Bank Asya'da bulunan hesaplarına
aktarılıyordu. Hükümet ve cemaat çatışması ardından TMSF Bank Asya'ya el koyunca fabrika sahibi
ödemelerini alamadı. Ödemelerin alınmaması üzerine işçilerin, sigorta primleri yatırılmadığı gibi
maaşları da ödenmedi.
26 Ekim 2016’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan 8 bin metrekarelik bir
alanın inşaatında ustabaşı olarak çalışan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eşbaşkanı Hanifi
Sarı’nın yerleşkeye girmesi iki aydır rektörlük tarafından engellendiği öğrenildi. İşi ilk aldığında
sorunsuz bir şekilde yerleşkeye girdiğini belirten Sarı, daha sonra HDP İl Eşbaşkanı olduğunun
öğrenilmesi üzerine rektörlük yetkililerin kendisinin yerleşkeye girmesinin yasakladığını söyledi.
28 Ekim 2016’da,Şırnak’ın Cizre ilçe belediyesine kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Ahmet
Adanur, 27 Ekim günü aldığı karar ile belediyeye bağlı olarak kadınlara yönelik hizmet üreten Sitiya
Zin Kadın Danışma Merkezi'nde görevli aralarında sosyologların da olduğu 13 kadın çalışanın görev
yerlerini değiştirmiş ve temizlik biriminde görevlendirdiği öğrenildi.

EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR
Kültürel Haklara İlişkin İhlaller
12 Temmuz 2016’da Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’un, Sur İlçesi’ni gezerken mağaza vitrinlerinde
gördüğü Kürtlerin yöresel kıyafeti olan ‘şal û şepik’ ve ‘kiras û fîstan’ın satışını yasakladığı öğrenildi.
9 Ağustos 2016’da, Doğubayazıt Kız Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde atletizm spor dalında eğitim
gören ve eğitim gördüğü kamp tarafından zorla cemaat eğitimlerine götürülen Berfin Uygar, cemaatle
bir ilgisi olmadığı halde kamptan atıldığını belirterek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ağrı Doğubeyazıt Kız Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde atletizm spor dalında eğitim gören ve bu dalda
Türkiye geneli 4 madalya, 1 plaket ödüle sahip olan 8'nci sınıf öğrencisi Berfin Uygar (15), 3 yıldır
eğitim gördüğü kamptan hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldı. Kamptan uzaklaştırıldığını geçtiğimiz
hafta arkadaşları aracılığıyla öğrenen Uygar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kampta eğitim
gördüğü sırada öğrencilerin zoraki olarak, sabah namazına ve cemaat sohbetlerine götürüldüğünü de
suç duyurusuna ekleyen Uygar, cemaatle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.
2 Ekim 2016’da, İstanbul Tophane'de 21 kadın sanatçının çalışmalarından oluşan "Kuytu" sergisinin
açılışı "içki içildiği" gerekçesiyle mahalleli olduğu söylenen bir grup tarafından saldırıya uğradı.
Mahallede yaşadığını söyleyen 4-5 kişinin açılış sırasında alkol alan davetlilere saldırarak, "Kadınlı
erkekli mahallede içki içemezsiniz" dediği belirtildi. Saldırı sonrası serginin açılış kokteyline son
verilirken, sergiye gelen davetlilerin tehdit edildiği ve "Hiç kimse burada kalmayacak, edepsizler" gibi
sözlerle hakaret edildiği öğrenildi.

3 Ekim 2016 tarihinde, KHK ile kapatılmasına karar verilen TV ve Radyolar arasında yer alan,
merkezleri Diyarbakır’da bulunan Özgür Gün TV ve Gün Radyo, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV
binalarına, polis tarafından baskın düzenledi. Binaya polisler eşliğinde baskın yapan maliye memurları,
içerde yapılan malzeme sayımın ardından binaların kapılarına mühür vurdu.
3 Ekim 2016’da Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, Kürtçe, Türkçe ve Arapça yayın yapan Radyo Rengîn
binasına, polis tarafından baskın düzenlendi. Savcılık kararıyla gerçekleştirilen baskının ardından
binada arama yapan polis ve maliye memurları, radyodaki eşyaları tutanak altına aldı. Ardından da
radyo binası mühürlendi.

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller
5 Ocak 2016’da, Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Kredi ve Yurtlar
Kurumu'na (KYK) bağlı Melikşah Kız Öğrenci Yurdu'na polisler tarafından baskın düzenlendi.
Akdeniz Üniversitesi Kampusu içerisindeki KYK'ya bağlı Akdeniz Kız Öğrenci Yurdu'nda, odaların
bakımsızlık ve hamam böceklerinin görülmesi, ranzalarda korkuluk olmayışı, yemek fiyatlarındaki artış,
yurda girişlerin saat 24.00'den 23.00'e alınması ve yurda dışarıdan su, yiyecek ve içecek girişinin
yasaklanması gibi uygulamalar, öğrencilerin tepkisini çekti. 13 Kasım 2015 günü saat 19.00 sıralarında
bir öğrencinin su şişesiyle yurda girmesinin engellenmesi, bisküvi gibi yiyeceklerinin çöpe atılması ve
tüm öğrencilerin girişte bu şekilde aranması üzerine 300'ün üzerinde öğrenci, yemekhanede kaşık ve
çatalları masaya vurarak uygulamaları protesto etti. Protesto sonrasında haklarında soruşturma açılan
Mihrican Dinçer, Sibel Ögmen, Kibar Ateş, Dilan Öztürk, Dudu Demir, Nida Önal, Merve Aktaş ve
Sinem Karaer adlı öğrencilere, yurttan süresiz uzaklaştırma cezası verildi. Bu öğrencilerden 6'sının
aldığı burs, 1 öğrencinin de öğrenim kredisi kesildi.
12 Nisan 2016’da, Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 4 kadın öğrenci hakkında, kaldıkları KYK Halime
Hatun yurdunun odasında, ETHA ve ANF muhabiri Arzu Demir'in yazdığı Ceylan Yayınları'ndan çıkan
"Savaşta Barışta Özgürlükte Aşkta Dağın Kadın Hali" kitabını bulunduğu için soruşturma açıldı. Kitap
hakkında çıkartılan toplatma kararını gerekçe gösteren yurt yönetimi, öğrencilerin savunmasını istedi.
Öğrenciler odalarında bulunan kitap hakkında toplatma kararı bulunduğunu bilmediklerini ifade etti.
Öğrencilerin ifadelerini dikkate almayan yurt yönetimi 4 öğrenci hakkında önceki gün yurtla ilişkilerinin
kesilmesine karar verdi. 4 kadın öğrenci karar üzerine yurttan atıldı.
16 Haziran 2016’da, Eğitim Sen’in, 2015-2016 Eğitim yılına ilişkin yayımladığı raporda, AKP ve Saray
tarafında devreye konulan savaştan kaynaklı olarak, okulların askeri karargâha çevrildiğinin altı
çizilerek, "Şırnak merkezde 40 bin, Cizre'de 41 bin, Nusaybin'de 32 bin, Derik'te 7 bin, Dargeçit'te 17
bin, Silopi'de 39 bin, İdil'de 24 bin, Sur'da 30 bin, Silvan'da 28 bin ve Yüksekova'da 33 bin olmak
üzere, toplamda yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitime erişim hakkı ortadan kaldırılmıştır" denildi.
1 Ekim 2016’da Dersim ili Ovacık ilçesinde bulunun Munzur Üniversitesi'ne bağlı Ovacık Meslek
Yüksekokulu, OHAL ve "Güvenlik" gerekçesiyle kapatıldı.
1 Ekim 2016’da Van ili Özalp ilçesinde, ilçe belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alan Kurdî Çocuk
Kreşi, belediyeye atanan kayyım tarafından kapatıldı.
24 Ekim 2016’da Van ilinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar
Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan 20 öğrenci, yemek fiyatlarını protesto ettikleri gerekçesiyle yurttan
atıldı.
18 Aralık 2016’da, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen 'sokağa çıkma yasağı'
esnasında yaşamını yitiren arkadaşları Ali Fırat Kalkan ve Fatma Demir için kurulan taziyeye katılan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) okuyan 9 öğrenci hakkında dava açıldı. Mahkeme
tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğrenciler hakkında bu kez Kredi Yurtlar
Kurumu (KYK) ve üniversite yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Öğrencilere iletilen tebligatta
ise, "PKK/KCK Terör Örgütünün gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H)
içerisinde yer alarak PKK/KCK Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda ilimizde
eylem/etkinlik düzenleyerek Terör Örgütü Propagandası yapmak" ifadelerine yer verildi. Yürütülen
soruşturma sonucu öğrencilerin bursları ve öğrenim kredileri kesildi.

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar/Ceza Alanlar/İlişiği Kesilenler
5 Ocak 2016’da, Van ilinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan KYK’ye bağlı Melikşah
Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yurt baskınında gözaltına alınan arkadaşları için tepki gösteren 6
öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. 27 Şubat 2016’da, 6 öğrenci, haklarında açılan soruşturmanın
tamamlanması ardından yurttan atıldı ve bursları kesildi.
15 Ocak 2016’da, Malatya ilinde, İnönü Üniversitesi'nde okuyan 92 öğrenci hakkında, Üniversite
Rektörlüğü tarafından soruşturma açılmadan ve gerekçe gösterilmeden uzaklaştırma (6'şar ay birer
hafta) cezası verdi.
18 Ocak 2016’da, şubemize başvuruda bulunan Sevim Akdağ, şu beyanlarda bulundu: “Okul
içerisinde içinde bulunduğum dernek bünyesinde gerçekleştirilen demokratik eylemlere katılmaktan ve
bu eylemlere devlete hakaret, yasaklı yürüyüş v.s gibi suçlamalardan dolayı soruşturma açıldı. Okul
tarafından savunmam istendi. 25 Ocak 2016’da, savunma verdim. 02.02.2016 tarihli dosya ile
02.02.2016 tarihinden itibaren bir ay uzaklaştırma aldım. Benimle birlikte birçok arkadaşım herhangi
bir uyarı veya kınama almaksızın direk uzaklaştırma almış bulunmaktadır. Dolayısıyla bu süreçte
eğitim hakkım ihlal edilmiş oldu. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
28 Ocak 2016’da, Diyarbakır ilinde, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldıkları
gerekçesiyle 13 öğrenci hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ile Üniversite Rektörlüğü
tarafından, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Rektörlüğün, 25 Ocak 2016’da, öğrenciler tebliğ ettiği
yazıda, soruşturmanın gerekçesi "Ankara Katliamı protestosu ile Sur ve Lice ilçelerindeki askeri
operasyona karşı protesto ve okul boykotu" olarak belirtildi.
Hakkari ili Şemdinli ilçesinde, 18 Mart günü eğitim gördükleri İMKB Anadolu
Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları sırasında Yüksekova’da devam eden
protesto eden öğrencilere, okul yönetimi tarafından haklarında açılan
sonucunda 17 Mayıs 2016 tarihinde, 4 öğrenciye 'okuldan uzaklaştırma'
hakkında ise okul yönetimi tarafından 'kınama' cezası verildi.

Lisesinde düzenlenen 18
sokağa çıkma yasağını
disiplin soruşturmasının
cezası verildi. 3 öğrenci

3 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Azat Umur, şu beyanlarda
bulundu: “ 12.01.2016 tarihinde Dicle Üniversitesi kampüsünde, Aydın Erdem Öğrenci Derneğinin
düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katıldım. Katıldığım açıklama herhangi bir şekilde yasa dışı
değildi. 28.03.2016 tarihinde yazılı savunma vermek üzere yazılı tebliğ ile Yurt Müdürlüğüne çağrıldım.
İfade verdim. Verdiğim ifadede yasa dışı slogan atmadığımı, geçerken yurt ile ilgili bir eylem olduğunu
gördüğümü ve bunun sonucunda rastlantı ile ilgili basın açıklamasına katıldığımı söyledim. Ve
savunmamın tamamı ekte sunulmuştur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Haziran 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Ekmen, şu beyanlarda
bulundu: “ 12 Ocak 2016 tarihinde Halid Bin Velid KYK Yurdunda Dicle Üniversitesi öğrencisi olarak
kalıyordum. 10 Ocak’ta özel harekatların öğrencilerin kaldığı yurda silah ve tehcizatla yerleşmişlerdir.
Ben ve benim arkadaşlarım bu durumdan rahatsız olduğumuz için 12 Ocak 2016’da Dicle
Üniversitesinde basın açıklaması yaptık. Bunun üzerine Yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.
Biz 6 kişiden 4 kişi yurttan atıldık ve burslarımız kesildi. 2 arkadaşımızda kınama cezası aldı. Yapmış
olduğumuz açıklamadan dolayı yurt müdürü tarafından yurttan atıldık. Bu bize yapılan haksızlığı kabul
etmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
4 Temmuz 2016’da, Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan 4 öğrenci hakkında katıldıkları basın
açıklaması gerekçe gösterilerek, açılan soruşturma sonuçlanmadan üniversite yönetimi tarafından 1 yıl
uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.
22 Temmuz 2016’da, Mezuniyet töreninde "Gazetecilik Suç Değildir", "Sansüre Hendek Kazmaya
Geliyoruz" pankartları açan Ege Üniversitesi öğrencileri hakkında, savcılığın ardından üniversite
yönetimi de soruşturma açtı.

30 Eylül 2016’da, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 17 öğrenci hakkında açılan soruşturma
sonucu 1 yıl uzaklaştırma cezası verildi. Öğrencilerin uzaklaştırılmasına gerekçe olarak ise 2015
yılında okulda katıldıkları Soma ve Şerzan Kurt anması, 2016 yılında da katıldıkları 10 Ekim Ankara
katliamı ile Roboski anması gösterildi.
2 Ekim 2016’da, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) 2015 yılında Roboski katliamının
yıldönümünde yaşamını yitirenleri anan öğrencilere yönelik ırkçı bir grup ve polislerin saldırısının
ardından gözaltına alınan 42 öğrenci hakkında "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak"
iddiasıyla dava açılmış, geçen hafta ise hakkında dava açılan öğrencilerin üniversite yönetimi
tarafından okulla ilişkisi kesildiği öğrenildi. SDÜ'de haklarında mahkeme kararı bulunmamasına
rağmen "örgüt üyeliği" iddiasıyla okuldan atılan 42 öğrenci için ÇHD'li avukatlar yürütmenin
durdurulmasını istedi.
19 Ekim 2016’da, İstanbul Üniversitesi (İÜ), Felsefe Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Buse Bayram,
Devrimci Gençlik Birliği (DGB) 2'nci Genel Kurulu’na çağrı yapmak üzere, üniversite binasına sticker
astığı gerekçesiyle 1 ay okuldan uzaklaştırıldı.
24 Ekim 2016’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampusunda bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na
(KYK) bağlı yurtlarda kalan 20 öğrenci, yemek fiyatlarını protesto ettikleri gerekçesiyle yurttan atıldı. 15
Ekim günü yurtlardaki yemek fiyatlarını protesto etmek için eylem yapan öğrenciler, yönetimin
kararıyla yurttan atıldı.
6 Kasım 2016’da,Isparta SDÜ’de Roboski anmasını protesto etmek isterken saldırıya maruz kalan 42
öğrenci hakkında açılan davaya avukatlar itiraz ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 7
öğrenciye daha soruşturma açıldı.
21 Aralık 2016’da, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş'ı soruları ile kızdıran Ş.Ç., E.Ç., S.C. ve
G.D. adlı 4 öğrenci hakkında, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı. Hakkında
soruşturma açılan öğrencilerden Ş.Ç., en büyük tutkusu 3 çocuğu olduğunu söyleyen Aktaş'a
öldürülen çocukları neden haber yapmadığını sorduğu için soruşturmalık olduğunu söyledi.
30 Aralık 2016’da, Ege Üniversitesi'nde, cinsel istismar yasasını protesto eden ve darp edilerek
gözaltına alınan öğrenciler hakkında üniversite yönetimi, darp edildikleri görüntülere net olarak
yansımasına rağmen "özel güvenliği" darp ettikleri iddiasıyla 8 öğrenciye soruşturma açtı.

ÇEVRE HAKKI

10 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde, bulunan Hasar Taburu’ndan atılan top atışları
nedeniyle, Cudi Dağı’nda 5 ayrı noktada yangın çıktı.
25 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ilinde, Balveren Milli Karakol Komutanlığı'ndan yapılan top atışları
sonucunda, Cudi dağında bulunan ormanlık alanlarda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın civardaki
köylerin kırsal kesimlerine sıçradı.
26 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi, kırsalında başlatılan askeri operasyonlar sırasında
savaş uçakları ile yapılan bombardıman sonucu, ilçeye bağlı köylerin bulunduğu kırsal bölgelerde
orman yangınları çıktı.
10 Temmuz 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Resul Erkuş, şu beyanlarda
bulundu: “ben Dibek köyü Kaniya Esik mevkiinde diktiğim badem ağaçları için kalmaktaydım.
Fidanlarıma ve bağlarıma bakmaktayım. Ayrıca 5 dönüm sebze bahçem var. Onlarla ilgilenirken Lice
ve köylerinde başlayan operasyondan dolayı bırakıp çıkmak zorunda kaldım. Operasyon bitiminde
geldiğimde çıkan yangın 6 dönüm bağım yanmış, bostanlarımız sulayamadığımızdan dolayı 5 dönüm
sebze bahçesi kurumuş, badem fidanlarım operasyondan dolayı hayvanlar sahipsiz kalınca 6 dönüm
olan badem fidanları zarar görmüş evde bulunan pompalı silah alınıp götürülmüştür. Operasyondan

dolayı oluşan maddi ve manevi zararım için davacıyım bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
15 Temmuz 2016 tarihinde Şırnak ilinde bulunan Cudi Dağı'nın Kaniya Spî bölgesindeki askeri
operasyonlar sırasında bombalanması sonucu yangın çıktı.
24 Temmuz 2016’da, İzmir Çeşme’de SİT alanı içerisinde kurulmak istenen Rüzgar Enerji Santrali
(RES) için mahkemenin verdiği "yürütmeyi durdurma" kararına rağmen alandaki ağaçlar söküldü.
2 Ağustos 2016’da, Silvan’da Malabadi Karakolu'ndan atılan havan ve toplardan dolayı meydana
gelen yangında çoğunluğu meyve ağacı binlerce ağaç kül oldu.
5 Ağustos 2016’da, Siirt Kalender Dağı’na yönelik 2 gün önce Ulus Mahallesi’ne konuşlanan
tanklardan atılan havan topları sonucu arazide yangın çıktı. Çevre köylerde bulunan köylülerin
yangına müdahale edilmesine ise izin verilmediği öğrenildi.
5 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Feyzi Akdemir, şu beyanlarda
bulundu: “Diyarbakır Valiliği tarafından 23 Haziran günü Lice, Hazro ve Kocaköye bağlı 39 köyde
askeri operasyon gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yürütülen bu operasyon neticesinde
benim de bağ ve bahçelerim dahil olmak üzere operasyonun yürütüldüğü bir çok köydeki araz, bağ ve
bahçeler de yangın meydana geldi. Kayacık köyünde bulunan yaklaşık 1.500 üzüm ağacım, 10 adet
armut ağacı, 20’ye yakın badem ağacım yanıp kül olmuştu. Köyün güney tarafı, doğu tarafındaki
ormanlık alan, bağ ve bahçeler yaşanan bu yangın neticesinde tamamen yandı. Köyün kuzey
tarafında ise ormanlık, bağ ve bahçelerde ise yarısından fazlası yanmış durumdadır. Köyde benim
dışında diğer köylülerinde bağ ve bahçeleri tamamen zarar görmüştür. Yaşanan bu yangın sonrası
yetkili mercilerden hiç kimse köye gelip zararımızı tespit etmemiştir. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
8 Ağustos 2016’da, Hakkari Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü ile Harmanlı mezrasındaki ormanlık
alan askerler tarafından ateşe verildi. Yangın sonucu dumanlar ormanlık alandan yükselirken, köy
sakinlerini yangını söndürmesine ise askerlerin izin vermediği bildirildi.
10 Ağustos 2016’da, Kürt coğrafyasında askeri operasyonlar sonucu yakılan ormanlara müdahale
edilmesi bilerek engelleniyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılı verilerine göre, Diyarbakır’da
çıkan 15 orman yangınında 66.20 hektarlık ormanlık alan yanarken, zengin orman bitkisine sahip
Bolu'da çıkan 15 yangında ise sadece 26.74 hektar ormanlık alan yanması, müdahaledeki ayrımcılığı
gözler önüne seriyor. (DİHA)
10 Ağustos 2016’da, Dersim'in Pulur Vadisi'nde dün başlayan operasyon ve bombardımanın ardından
orman yangını çıktı. Sultan Baba Dağı'nda devam eden yangına, yolların kapalı olmasından dolayı
müdahale edilemiyor.
11 Ağustos 2016’da, Hakkari kent merkezine bağlı Demirli Köyü ve çevresinde bulunan tepelerde ve
Hakkari – Van Karayolunun geçtiği Özgürlük Meydanı bölgesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı
yangın çıktı. Bölgede bulunan köylülerin bütün çabalarına rağmen rüzgârın etkisiyle büyüyen yangının
yurttaşlara ait arazilerin de yanmasına neden olduğu, bölgede ot biçen köylülere ait çok sayıda ot
yığınlarını yok ettiği belirtildi.
11 Ağustos 2016’da, Şırnak Gülyazı ve Roboski köylerinin yakınındaki Bayraktepe ormanlık alana
Gülyazı Alay Komutanlığı'nda bulunan askerlerce ateşe verildiği iddia edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle
alay komutanlığının ve köylerin içine doğru yayıldı.
12 Ağustos 2016’da, Bitlis'e bağlı Yukarı Ölek köyünde iki ev "Geçici Güvenlik Bölgesi" adı altında
zorla boşaltıldı. Köyde bulunan iki ev zorla boşaltıldı. Köy halkından Hüseyin Elmas, 90'lı yıllarda
başka şehirlere göçertildiklerini, çözüm süreci ile birlikte köylerine geri döndüklerini anlatarak,
baskıların geri döndüğünü dile getirdi. Ormanlık alana karakollardan atılan top mermileri nedeniyle
sürekli yangın çıktığını ve ekinlerin zarar gördüğünü belirten Elmas, "Bizim kimsemiz yok artık,
kimsesiz. Köyümüz kimsesiz. Bize çok hakaret ediyorlar, zulüm ediyorlar. Köyümüzü yakıyorlar, top
atıyorlar. Arazimize ateş açıyorlar, ekinlerimizi ateşe veriyorlar. Allah bunu kabul etmez. Döve döve

evlerinden çıkarmaya çalışıyorlar herkesi. Biz yine evimizi terk etmeyeceğiz, burası bizim dedemizden
babamızdan kaldı, bizi asla çıkaramazlar" diye tepki gösterdi.
12 Ağustos 2016’da, Diyarbakır Valiliği tarafından Diyarbakır Kulp, Lice, Silvan ve Hazro ilçelerine
bağlı 13 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile başlayan askeri operasyon devam etti.
Operasyon bölgesindeki geniş arazide ve farklı noktalarda 3 gün önce çıkan yangın ise yayılarak
devam etti. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri arazinin sarp olmasından dolayı zorlandı.
Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise askerlerin ateş açtığı yerlerde
yeniden yangın çıktığı öğrenildi. Licê'nin Beşişt köyü kırsalındaki alevlere müdahale eden itfaiye
ekipleri, yangını söndürdü, ancak bölgenin helikopterler tarafından taranması sonucu bir kez daha
yangın çıktığı öğrenildi.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ömer Savuran, şu beyanlarda
bulundu: “Lice’nin Kutluk köyünde 10.08.2016 tarihinde sabah 09.00 sıralarında güvenlik güçleri
tarafından şahsımıza ait olan 172 dönüm arazi üzerinde bulunan bağ ve meyve ağaçlarının yanı sıra
meşe ağaçlarım tamamının kül olduğunu ve arazinin tapulu olduğunu bildiği halde güvenlik güçleri
tarafından yakılarak müdahale etmeye dahi izin verilmedi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep
ediyorum.”
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Mustafa Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Olay 09.08.2016 tarihinde Kulp Demili Keçiveren mezrasında sabah 09.00’da
güvenlik güçleri mezraya gelmesiyle mezradaki köylülerin güvenlik güçlerini akşam saat 19.00’a kadar
saygı içerisinde su-çay ikramı yapılıyor. Saat 19.00’da sabotaj eylemi gerçekleşiyor. Eylem sonrası
yaralı askerler olduğu söylenmekteydi. Mezraya gelen helikopter tarafından yaralılar götürülüyor.
Sonra tüm köylüyü 2 tane eve kapatıyorlar. Ömer Bayram’ı çağırıyorlar. Daha sonra 2 evin araması
yapılıyor. Evlerde bulunan ziynet eşyalarına el koyuluyor. Köylüye ait olan orman kısmı yakılıyor. Daha
sonra sabah Ömer’in ailesi çağırılıyor. Ömer’ e kahvaltı verin, çantasını hazırlayın kendimizle
götüreceğiz diyorlar. Ömer’e ait olan ruhsatsız tüfeği de alarak Ömer’i de gözaltına alıyorlar. Bir hafta
boyunca nezarette kalıyor. Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.
Yeğenimin bu konuyla hiçbir alakası yok. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
27 Eylül 2016’da, Tunceli Valiliği, kent merkezi ile Ovacık, Nazimiye ve Hozat ilçesinde yer alan 31
ayrı bölgeye girişleri 6 ay süre ile yasakladı.
29 Eylül 2016’da, Askeri operasyonların sürdüğü Hakkâri’de, merkeze bağlı bazı alanlar “Özel
güvenlik bölgesi” ilan edilerek yurttaşlara yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Geçit Tepe,
Koç Tepe, Bergiri Tepe Bölgesi, Bergiri Tepe, Çoban Dağı Güneyi, Çoban Yaylası Mevkii, Korkulu
Tepe, Çukur Tepe, Ahmet Tepe ve Tel Tepe arasında kalan bölgenin 27 Eylül 11 Ekim tarihleri
arasında “Özel güvenlik bölgesi” ilan edildiği duyuruldu.
29 Eylül 2016’da, Elazığ Valiliği yaptığı açıklamada ile kentin 15 ayrı bölgesinde 1 Eylül 2016 ve 1
Mart 2017 tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Askeri güvenlik
bölgesi ilan edilen bölgeler şunlar: "Alacakaya ilçesinin Gortil ve Herbite yaylası, Karakoçan ilçesinin
Koçyiğitler batısı, Başak Yaylası, Velkan doğusu, Çatılı bölgesi, Gazdağı, Karaboğa dağları hattı,
Deliktaşı yaylası, Akpınar batısı, Pilav tepe bölgesi, Palu ilçesinin Akdağ, Haudar, Deştibotan yaylaları,
Arıcak ilçesinin Görese 1 ve Görese 2 bölgeleri."
4 Ekim 2016’da, Bingöl merkez ve 7 ilçesinde 17 alan geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Bingöl
Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada 1 Eylül 2016- 1 Mart 2017 arasında "özel güvenlik
bölgesi" ilan edilerek giriş çıkışlar yasaklandı.
YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI
5 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Kevser Kelekçier, şu beyanlarda bulundu: “ Yaklaşık 2
hafta önce saat 10.00’da misafirlikten eve döndüm. Ortalıkta hiç kimse yoktu. İçeri girmemle silah
sesleri geldi. Balkona çıktım üst yolda akrepler silah sıkıyordu. Sokakta bile kimseler yoktu. Gece
bakamadım. Sabah baktığımda balkon kapısında kurşun içeri girerek oradaki ranzaya değmişti. Mermi
çekirdeği halen yerdeydi. Bunu kasti olarak yapıyorlardı. Bunu yapanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)

8 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Fehmi Aşan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Suriçi Fatih
paşa mah. Yıkıbay dok. No:16 ikamet ediyorum. Son 3 ayda Sur’da yaşanan çatışmalarda ailemin ve
benim psikolojim bozuldu. Evimi terk etmek zorunda kaldım. 10 Nüfusla aile olarak çok zorluklar
yaşıyorum. Suriçindeki evim tahrip edilmiş durumdadır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
11 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Murat Bozkır, şu beyanlarda bulundu: “2015 Temmuz
ayından bu yana Suriçindeki çatışmalardan dolayı internet kafem vardı. Çatışmalardan dolayı iş yerimi
kapattım ve sonra iş yerimim bombalanıp yıkıldı. Ben ailece mağdur olmakla beraber evimde
eşyalarım tahrip oldu ve ben ailemi alıp Suriçinden ayrılmak zorunda kaldım. Ben bu konuda sizden
destek talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
11 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Zinet Gül, şu beyanlarda bulundu: “Biz yukarıda
belirtmiş olduğum adreste (Sur ilçesinde) ikamet ediyoruz. 4 aile olarak burada yaşıyoruz. Sokağa
çıkma yasağı başladığında evimizde kalıyorduk. Çatışmalar başlamıştı ve çıkamadık. Sürekli silahlar
sıkılıyordu ve başımızı dışarı çıkamıyorduk. Her tarafta silahlar sıkılıyordu. Evimize isabet ediyordu.
Evimiz atılan kurşunlarla perişan hale geldi. Çıkmak istiyorduk ama çıkamıyorduk. Orada aç susuz ve
elektriksiz ve evin iç kısmında kalıyorduk. 23 gün boyunca bu böyle devam etti. Polisler anons
ediyorlardı “evinizden çıkın” bizde elimize beyaz bir bezle çıktık. Her şeyimiz içerde kaldı. Ne durumda
olduğunu bilmiyoruz. Akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Eşyalarımızı almamız için gerekenin
yapılması ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden destek talep
ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
11 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Figen Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Sur içinde sokağa çıkma yasağı başladığında 20 gün
içerde kaldık. Silah ve top seslerinden biz ve çocuklarımız psikolojileri bozuldu. Elektriklerimiz kesildi,
içme suyumuz ve yiyeceklerimiz kalmadı. Mecbur kalınca yerde sürünerek duvar kenarlarında
yürüyerek ve koşarak çıktık. Ellerimize beyaz bezler alarak yanımızda hiçbir şey almadık. Eşyalarımız
içerde kaldı. Şuanda akrabalarımızda kalıyoruz. Eşyalarımızı almamız için gerekenin yapılması ve
sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
11 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Lamia Hünerli, şu beyanlarda bulundu: “Biz 8 kişi
hasırlı mah. ikamet ettiğimiz evin yakınında çatışma çıktı. Bizim çatışmalardan dolayı can güvenliğimiz
kalmamıştı. Polisler her yere ateş ediyorlardı. Can güvenliğimiz kalmamıştı. Yanımda kalan 2 engelli
çocuğumla birlikte kaçmak zorunda kaldık. Şuan dışarıda ve boş dairelerde kalıyoruz. Hasırlıda iken
elektrik, suyumuz yoktu, bize vermiyorlardı. Şuanda hiçbir geçim kaynağımız yoktur. Hasırlıda bulunan
evimiz bize ait olup tapusu da mevcuttur. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
11 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sabiha Akdemir, şu beyanlarda bulundu: “Ben hasırlı
mahallesinde yukarda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Evimiz iki katlıydı. 23 gün önce
roketin evimize isabet etmesi sonucu evimizden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklarım ile birlikte şuanda
dışarıda kalmış durumdayız. Sur ilçesinde dört ayaklı minarenin bulunduğu sokakta bir marketimiz de
vardı. Çatışmalardan dolayı evime gidemiyor, dükkânımı iletemiyorum. Biz taşınmadan önce evimizin
bulunduğu yere elektrik ve su verilmiyordu. Biz yaşanan çatışmalardan dolayı can güvenliğimiz
kalmadığı için çıkmak zorunda kaldık. Evden çıkarken hiçbir eşya almadık. Yaşadığımız sıkıntılardan
dolayı sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
21 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Galip Ünlü, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve iki oğlum
Suriçinde ikamet ediyorduk. Bize ait ve yan yana oturuyorduk. Çatışmalardan dolayı evimiz yaşanmaz
hale geldi. Elektrik, su ve telefonlardan mahrum kaldık. 1,5 ay önce oğlum ve ailesi son 15 gündür de
ben ve eşimden evden ayrıldık. Toplamda 10 kişi geçici bir ev tuttuk ve kalmaya çalışıyoruz. Ben
asgari ücretle çalışıyorum ve başka bir gelir kaynağım yok. Valilik ve kaymakamlığa başvuruda
bulundum ama hep ret cevabı aldım. Sigortalı olmam ve oğlumun bir aracı olması gerekçe gösteriliyor.
Geçinemiyoruz. Sosyal Yardımlaşmada çok az miktarda kuru gıda yardımı alıyoruz. Ama 10 kişilik bir
aile olarak zor durumdayız. Valilik bize ilk ay 300 TL kira yardımı vaat ettiler. Ama reddettikleri için
alamadık. Şimdi de 500 TL alınacağını söylüyorlar. Ama öyle bir bilgi hala net değildir. Hakkımız olan
ne varsa yararlanmak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)

21 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yasin İldiz, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 2 ay
önce mahallemizdeki ablukalar yüzünden evi terk etmek zorunda kaldık. Ben, eşim ve 2 çocuğum
yaşıyorduk. Belli aralıklar yakınlarımızın yanında son 10 gündür kaymakamlığın tahsis ettiği ve bizim
gibi mağdur olan ailelerin kaldığı “GÜLER” oteldeyiz. 3 aydır maaş alamıyorum. Sadece sigortam
işliyor. Yaşadığım evin mülkiyeti bana aittir. Şua durumda evim ne hale gelmiş bilmiyorum. Ben evimi
eskisi gibi yaşanabilir halde geri almak istiyorum. Yani abluka kalktığı zaman, olaylar bittiğinde evimi
eskisi gibi geri istiyorum. Aksi halde gerekli olan bütün yasal haklarımı kullanmak istiyorum. Bu konuda
hukuki işlem başlatmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
21 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Abdurrahman Satıç, şu beyanlarda bulundu: “51
gündür Surda çıkan savaş yüzünden evimizi terk etmek zorunda kaldık. Şuan Bağlarda oturuyorum.
Annem, babam ve kardeşlerim de benimle kalıyorlar. Valinin yaptığı yardımlar yeterli gelmiyor. Ve
evde çalışan olmadığı için çok zor yaşamımızı devam ettirebiliyoruz. Devletin verdiği 300 TL 8 nüfus
için yeterli değildir. Üstelik evimizden olduk. Zararlarımızın ve ihtiyaçlarımızın karşılanması için yardım
talebinde bulunmak istiyorum. Biran önce bu çatışmaların bitmesini istiyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
24 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Bedrettin Gülmez, şu beyanlarda bulundu: “Benim 1
kızım ve 2 oğlum evde Sur’da oturuyorlardı. 1 kızım ve 5 torunum ve 2 oğlumla eşleri Fatih paşa
mahallesinden yasak başladığı günden bu yana kendileriyle hiçbir şey almadan ayaklarındaki terlikle
apar topar yanıma geldiler. Şuanda yanımda kalıyorlar. Bir oğlumun psikolojisi bozuk çocuklarıyla
yanımdalar ben onlara bakıyorum. Diğer kızımla, oğlumu çocuklarıyla beraber İstanbul’daki oğlumun
yanına gönderdim. Onlara da işçi olarak çalışan bekar oğlum bakıyor. Çocuklarımın evi şuan ne
durumda bilmiyoruz. Komşu ve tanıdıkların söylemine göre yıkıldığını söylüyorlar. Çocuklarımın
eşyaları, evi ne oldu bilmiyorum. Vakıf’a başvurdum ama henüz bir şey alamadım. Gelinim bir defa
300 TL aldı. Ak partiden beni aradılar, kapımız size açık dediler, bende Sur’u mahvettiniz benim sizin
kapınıza ihtiyacım yok dedim. Çok mağduruz. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyoruz.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
26 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Reşat Ocaklık, şu beyanlarda bulundu: “Benim ikamet
adresim sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cevatpaşa mahallesindedir. Sokağa çıkma yasağının
26. Gününe kadar kendi evimizdeydik. Ama ne su ne de elektrik vardı. Kuru gıda dışında hiçbir şey
yiyemiyorduk. Odun sobamız evin damındaydı. Ancak dama çıkmamız durumunda vuruluruz
endişesiyle odun sobamızı dahi alamıyorduk. Yasağın 26. Gününe kadar bu duruma dayanmaya
çalıştık. Ama dayanacak gücümüz kalmayınca yasağın 26. Gününde 6 çocuğum ve eşimle birlikte tek
bir eşyamızı bile alamadan evden çıkmak zorunda kaldık. Şuanda Yenişehir’de kendimize ait bir evde
kalıyoruz ama ev bomboş. Ev eşyamız olmadan sadece battaniyelerimiz var. Bir çocuğum belediye
işçisi onun dışında evin ekonomisine katkı sunan hiç kimse yok. Bugüne kadar Valilik ve
Kaymakamlıktan bir kuruş bile yardım alamadık. Kendi evimizdeki eşyalarımız dahi almamıza izin
verilmiyor. Şuanda evimizi halen var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ben sokağa çıkma yasaklarının
biran önce kaldırılmasını talep ediyorum. Biz aslında evimizi terk etmeyecektik. İhtiyaçlarımızı
gidermek istedik ama bir daha evimize gitmemize izin verilmedi. İki muhabbet kuşumuz vardı. Onları
bile alamadık. Onlarda büyük ihtimal ölmüşlerdir. Bizim gibi mağdur olan binlerce aile var. Bu
mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
28 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Dağtaş, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da 09.30 civarında güvenlik güçleri tarafından anons yapıldı. Anonsta 1 saat içinde
evlerinizi terk edin denildi. Bizde ailece çoluk çocuk evimizi bırakıp çıkmak zorunda kaldık. Annem,
kızkardeşim, eşim ve 3 çocuğumla, en küçüğüm 13 yaşında kimliklerini bile alamadan ve hiçbir eşya
almadan üstümüzle koşa koşa orayı terk etmek zorunda kaldık. Gidecek hiçbir yerimiz yoktu. Hepimiz
ayrı ayrı akrabalarda kalıyoruz. Oradan eşyalarımızı alamadık. Şimdi bunun için ne yapacağımızı
bilemiyoruz. Perişan durumdayız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şaban Çakıl, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste (Lalebey mah. Bağlı sok. no:10 Sur )eşim ve 3 çocuğumla birlikte ikamet ediyorum.
27.01.2016’da polisler tarafından anons yapıldı. “Evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin denildi. Bizde
çocuklarımızı alarak çıktık. Çıkarken yanımıza hiçbir eşyamızı almadık. Çok mağdur durumdayız.

Yerleşecek yerimiz yok. Akrabalarımızın yanına ayrı ayrı kalmak zorunda kaldık. Ancak 29.01.2016’da
evimize bakmaya gittim. Evimiz harabeye uğramış. Kapılar kırılmış, içeri girilmiş, oturamaz hale
gelmiştir. Bunu yapanlardan şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şaban Leyla İnceören, şu beyanlarda bulundu: “Ben
ve annem yukarıda belirttiğim adreste ikamet ediyorduk. (Lalebey mah. Simar sok. no:13 Sur)
27.01.2016’da polisler tarafından anonsla “evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin” denildi. Bende yaşlı
annemi alıp hemen çıktık. Gidecek yerimiz yoktu. Sonra bir akrabanın yanına yerleştik. Çıkarken
yanımıza hiçbir eşyamızı alamadık. Mağdur durumdayız. Ağabeyim 29.01.2016’da eve bakmaya
gidince evimizin kapıları, pencereleri kırılmış ve içeri girilmiştir. Evimiz perişan durumdadır. Bunu
yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD
Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Bilal Sakacı, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. 3. Çıkmaz no:10 Sur ) 27.01.2016’da sabah saat
09.30 civarında emniyet tarafından yapılan anonslarla “evleri boşaltın ve burayı terk edin” denildi.
Bizde kardeşimle beraber 12 kişiydik ve hemen çıktık. Yanımıza hiçbir şey alamadık. Kapılarımızı
kapattık ve ayrıldık. Ayrıca Gelişim 2000 fırının sahibiyim. Fırınım da vermiş olduğum adreste
bulunmaktadır. (Cevat Paşa mah. Yiğit Ahmet sok. no: 26 Sur) fırınım da tam tahrip edilmiştir.
Aldığımız habere göre evimizde kapılar kırılarak içeri girilmiş ve tahrip edilmiş. Bunu yapan devlettir,
emniyettir. Bunlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Zeki Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste ikamet ediyordum. (Lalebey mah. Lalebey sok. no:46 lalebey ekmek fırını Sur) Aynı
adreste fırınımda bulunmaktadır. Fırının üstünde evim bulunmaktadır. 27.01.2016’da sabah saat 08.30
civarında güvenlik güçlerinin evimizin bulunduğu mahalleye silahlarla saldırmasıyla evimizi terk
etmeye başladık. Evde 5 çocuğum ve eşim olmak üzere 7 kişi çıkmak zorunda kaldık. Fırınımın ismi
lalebey ismindeydi. Sonradan edindiğimiz bilgilere göre güvenlik güçleri evlerimizi ve işyerimizi
kullanıp, harap ediyorlarmış. İşyeri ve evimizin kapıları kırılıp, eşyalarımız tahrip edilmiştir. Şuanda
herhangi bir çatışma olmadığı halde güvenlik güçleri evimize ve iş yerimize konuşlanmış durumdadır.
Şuan sokaktayız, başımızı sokacak, kalabilecek bir yerimiz bulunmamaktadır. Güvenlik güçleri bizi
zorla göç etmişlerdir. Güvenlik güçlerinin içinde uzun sakallı, maskeli özel harekâtçılar, korucular ve
jandarma bulunmaktaydı. Bizi zorla hendeğin önüne götürüp, hendeği dağıtın diyorlardı. Silahı
başımıza dayadılar. Evden çıkarken hiçbir eşyamızı almamıza izin vermediler. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mahmut Yetişkin, şu beyanlarda bulundu: “Ben
belirtmiş olduğum adreste (Lalebey mahallesi Puşucu 1. Sok. no:22 /A 1Sur) ikamet ediyordum.
27.01.2016 günü önceden devam eden saldırılardan dolayı yine de evimizin olduğu Sur ilçesinde
kalıyorduk. Ancak o gün mahalleye yapılan saldırılardan ve silah atışlarından dolayı tüm mahalleli
olarak evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Evimiz 2 katlı müstakil bir binaydı. Üstte babam ve annem,
alt katta is ben, eşim ve 3 çocuğum kalıyorduk. Can güvenliğimiz kalmadığı için tüm ailemle birlikte her
şeyimizi bırakarak kaçmak zorunda kaldık. Mahalleden kaçan yurttaşlara sorduğumda diğer
mahallelere evlerinizi terk edin denildiğini söylediler. Zafer mahallesine yakın diğer sokaklara 2 aydır
tank, top ve ağır silahlarla ateş ediliyordu. Bu süre içerisinde çocuklarımızı okula gönderemiyorduk.
Yasak olması nedeniyle öğretmenlerde okula gidemiyordu. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şuan
kalacak yerimiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
29 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hasan Akgönül, şu beyanlarda bulundu: “Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyordum. (Lalebey mah. Taşkıran sok. no:8 Sur) aynı adreste 11
kişi kalıyorduk. 27.01.2016’da saat 08.30 sularında güvenlik güçleri tarafından mahalleye saldırı oldu.
Tüm mahalleli can güvenliği kalmadığı için sokaklara inip göç etmeye başladı. Mahalleye yakın
bölgelere güvenlik güçleri tarafından evlerinizi boşaltın anonsu yapılıyordu. Ben ve ailem hiçbir
eşyamızı almadan göç edip evi terk ettik. Şuan Bağlardaki kardeşimin evinde 20’ye yakın kişi 2 odada
kalıyoruz. Maddi ve manevi her anlamda zarar gördük. Aldığımız duyumlara göre tüm mahallede
olduğu gibi bizim ev de güvenlik güçleri tarafından tahrip edildiğini ve yıkıldığı söylendi. 2 aya yakın bir

süredir 1 çocuğum okula gidemiyor ve zaten okullarda kapalıdır. Bu konuda sizden yardım talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
30 Ocak 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hasan Elveren, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. Tarancı sok. Kaya apt. kat:3 no:1 Sur)
27.01.2016’da saat 09.30 civarında emniyet tarafından yapılan anonslarla “evleri boşaltın ve burayı
terk edin” denildi. Ben, eşim ve çocuklarım evden çıktık. Evimden çıktığımda yanımıza hiçbir şey
alamadık. Kapılarımızı kapattık ve ayrıldık. Evimden ayrılırken çıkar çıkmaz evim ve evime yakın iş
yerim tahrip edilmiş. Aldığım habere göre evimin kapıları kırılıp içeri girilmiş ve tahrip edilmiştir. Bunu
yapan devlet güvenlik güçleridir. Bunu yapanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şefika Ari, şu beyanlarda bulundu: Oğlum Fesih Ari,
şuanda Erzurum Açık Cezaevinde kalmaktadır. Ancak yukarıda belirttiğim adreste evi var ve eşyaları
içinde dayalı döşeliydi. Sokağa çıkma yasağı olduğundan beri eve gidip bakma şansımız olmadı. Ne
durumda olduğunu bilmiyoruz. Evimizden oluşan ve oluşacak zararlardan dolayı bu konuda şikâyetimi
bildirmek istiyorum. Maddi ve manevi zararımın tazmini için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Remziye İnceören, şu beyanlarda bulundu: “Ben
yukarda belirtilen adreste ikamet ediyorum. 27.01.2016’da sabah saat yaklaşık olarak 09.00 civarında
polisler tarafından anons yapılarak evlerinizi terk edin denildi. Ben 90 yaşındaki babamla kalıyorum.
Babam hem hasta hem de yaşlı olması nedeniyle yürüyecek durumda değildir. Yavaş yavaş ve
sürükleyerek ancak çıkabildik. Çıkarken yanımıza hiçbir eşyamızı alamadık. Ben nişanlıyım ve tüm
çeyizlerim içeride kaldı. Şuanda ağabeyimlerin yanında kalıyorum. 01.02.2016’da eşyalarımı almaya
gittim ancak polisler buna izin vermediler. Bizim evde sağır ve dilsiz Filit Aktaş kalıyordu o çıkmak
istemedi. Sonradan duyduğumuza göre evimiz taranmış ve Filit Aktaş yaralı olarak çıkmış ve durumun
ne olduğunu bilmiyoruz. Bizi evimizden çıkaranlardan, maddi ve manevi zararlar verenlerden
şikâyetçiyim. Ayrıca 1993 yılında da Lice’nin Dibek köyünden göç ettirildik. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Fahriye Aka, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıdaki
adreste kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016’da sabah uyandığımızda eşim dışarı çıktığında geri geldi.
Herkes evlerini boşaltmış çıkıyorlar dedi. Bizde çocuklarımızı alıp evden çıktık. Yanımıza hiçbir eşya
almadan kaçtık. Eşyalarımız orada kaldı. Gidecek yerimiz yok. Benusende kız kardeşimin yanında
kalıyoruz. Durumumuz iyi değil. Ayrıca oturduğum sokağın arkasındaki sokakta küçük bir bakkalımız
var ve içinde eşyalarımız vardı. 28.01.2016’da tekrar eşyalarımızı almaya gitmek istedik ama
bırakmadılar. Urfa kapıda havaya ateş ettiler. Kardeşim İsa Kaya’nın boynuna silah dayadılar. Geri
dönmek zorunda kaldık. Maddi ve manevi olarak zarara uğratanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Feride Dala, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016’da sabah kalktığımızda komşular kapıyı çaldı.
Baktığımızda hendekler kazılmış herkes evlerini terk ediyorlar denildi. Bende çocuklarımı aldım, hızlı
bir şekilde evimi terk ettim. Maddi durumumuz iyi değildir. Bir gün kaynanamlarda bir gün de
annemlerde kalıyorum. Kaymakamlığa başvuru da bulundum. Bugüne kadar herhangi bir yardım
alamadım. Evimde oluşabilecek maddi ve manevi zararımın karşılanması konusunda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Eşref Yılbaşı, şu beyanlarda bulundu: “ 27.01.2016’da
sabah saat 08.00’da polis tarafından yapılan anonsta “evlerinizi derhal boşaltın, size saat 11.00’a
kadar süre veriyoruz. Bu süre içerisinde evlerinizi boşaltmanız gerekiyor” denildi. Bizde panik halinde
sadece çocuklarımı ve eşimi alarak evimden ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı almadan çıktık.
O tarihten beri evimize gitme şansımız olmadı. Eşyalarımız orada kaldı. Aldığımız bilgilere göre
evimizin kapılarını kırılmış, eşyalarımıza zarar verilmiştir. Ayrıca iş yerimde tahrip edilmiş ve bütün
eşyalarım talan edilmiştir. İradem dışında beni evimden zorla çıkardılar. Dolayısıyla benim başta
barınma ve yaşamımı sürdürmem için gereğinin yapılmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Zeynep Pehlivan, şu beyanlarda bulundu: “Ben eşim
ve 4 çocuğumla birlikte yukarıda belirttiğim ve kendime ait evde yaşıyorduk. 27.01.2016’da sokağa

çıkma yasağı ilan edilince çocuklarımızı alıp çıkarken yanımıza eşyaları almadan çıktık. 3 çocuğum
okula gidiyordu. Olaydan sonra okula gidemediler. Maddi durumumuz iyi değil. Kiraya çıkmak zorunda
kaldık. Şuanda Yenişehir Elçi 3. Sokakta Dünay Apt. no:30 da kalıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya
başvurdum ve herhangi bir yardım alamadım. Eşim inşaat işçisidir. Başkada hiçbir gelirimiz yoktur.
Oluşan zararlarımın karşılanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Abdussemet Kayalar, şu beyanlarda bulundu: “Ben
yukarıda belirttiğim adreste oturuyordum. (Lalebey mah. Ana sok. no: 24 Sur) 27.01.2016’da sabah
saat 09.10 civarında polisler tarafından anons edildi. Evlerinizi boşaltın hemen terk edin denildi. Eşimle
beraber hiçbir şey almadan çıktık. Her şeyimiz evde kaldı. Can havliyle kaçtık. Çünkü bir saatlik
zaman tanındı. Eşyalarımızı evde bıraktık. Ancak her şeye rağmen kendim evime bakmaya gittim.
Kapılarımız kırılmış ve evimiz darmadağındı. Bunu yapanlardan ve bizi evimizden çıkaranlardan
şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Obabaşı, şu beyanlarda bulundu: “27 Ocak
2016’da evimde bulunuyordum. Sabah saatlerinde dışarıdan polis tarafından anons yapılıyordu. “
Evinizi terk edin” deniliyordu. Anonsta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyduk. Bunun üzerine
eşyalarımızı almadan çocuklarımızla birlikte evden ayrıldım. O gün bugündür, evimize gidemedim.
Yasaklı ve halen devam ediyor. Aldığımız duyumlara göre evimizin kapı, pencere ve duvarları tahrip
edilmiş. Ayrıca eşyalarımızın sokağa atıldığını duyduk. Eşyalarımıza ve evimize zarar verilmesi, konut
hakkımızın ihlal edilmesi demektir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yemlihan Obabaşı, şu beyanlarda bulundu: “27 Ocak
2016’da evimde bulunuyordum. Sabah saatlerinde dışarıdan polis tarafından anons yapılıyordu. “
Evinizi terk edin” deniliyordu. Anonsta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyduk. Bunun üzerine
eşyalarımızı almadan çocuklarımızla birlikte evden ayrıldım. O gün bugündür, evimize gidemedim.
Yasaklı ve halen devam ediyor. Aldığımız duyumlara göre evimizin kapı, pencere ve duvarları tahrip
edilmiş. Ayrıca eşyalarımızın sokağa atıldığını duyduk. Eşyalarımıza ve evimize zarar verilmesi, konut
hakkımızın ihlal edilmesi demektir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Metin Obabaşı, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
sabah saat 08.00 civarında polis tarafından anons yapılarak evlerimizi boşaltmamızı istediler. Sabah
saat 11.00’a kadar süre verdiklerini söylediler. Bu süre içerisinde evlerinizi boşaltın denildi. Bizde panik
halinde çocuklarımızı ve eşimi alarak zorla çıkmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı yanımıza almadan
evimizden çıktık. O tarihten bu yana evimize gitme şansımız olmadı. Aldığımız bilgilere göre evimizin
kapıları kolluk kuvvetleri tarafından kırıldığını ve eşyalarımıza zarar verildiği duyumunu aldık. Çok
mağdur durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesini ve evimize zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Gülten Türmak, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da sabah saat 08.00 civarında polis tarafından anons yapılarak evlerimizi boşaltmamızı
istediler. Sabah saat 11.00’a kadar süre verdiklerini söylediler. Bu süre içerisinde evlerinizi boşaltın
denildi. Bizde panik halinde çocuklarımızı ve eşimi alarak zorla çıkmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı
yanımıza almadan evimizden çıktık. O tarihten bu yana evimize gitme şansımız olmadı. Aldığımız
bilgilere göre evimizin kapıları kolluk kuvvetleri tarafından kırıldığını ve eşyalarımıza zarar verildiği
duyumunu aldık. Çok mağdur durumdayız. Bu mağduriyetimizin giderilmesini ve evimize zarar
verenlerden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD
Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Faysal Altınsak, şu beyanlarda bulundu: “(Lalebey
mah. Ana Sok. no:33/1 Sur) Yukarıda belirtmiş olduğum adreste kiracı olarak ikamet ediyordum.
27.01.2016’da polisler tarafından yapılan anonsla “evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin” denilmesiyle
ben, eşim ve 4 çocuğumla panik halinde kaçtık. Çünkü 1 saatlik zaman tanınmıştı. Yanımıza hiçbir şey
almadan çıktık. Ancak canımızı kurtardık. Gidecek yerimiz de yok. Ortada kaldık. Bizi evden çıkaran,
kapımızı kıran ve eşyalarımıza zarar verenlerden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)

1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Mahfus Sansarkan, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da sabah saatlerinde saat 08.00 civarında polis tarafında yapılan anonsta evlerinizi derhal
boşaltın. Size saat 11.00’a kadar süre veriyorum. Bu süre içerisinde evleri boşaltmanız gerekiyor.
Bizde panik halinde sadece çocuklarımızı ve ailemizi alarak evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir
eşyamızı almadan çıktık. O tarihten itibaren evimize gitme şansımız olmadı. Eşyalarımız orada
kalmıştır. Aldığımız bilgilere göre evimizin kapılarını kırdıklarını (kolluk kuvvetleri) bütün eşyalarımızı
parçaladıklarını tahmin ediyoruz. Bize imkân verseler, kendi ihtiyaçlarımızı ve eşyalarımızı almak
istiyoruz. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bana bu konularda yardımcı olmanızı
istiyoruz. İradem dışında beni evimden çıkardılar. Dolayısıyla benim başta barınma ve yaşamımı
sürdürmem noktasında gereğinin yapılmasını istiyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Nasır Yoğun, şu beyanlarda bulundu: “Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Melikahmet mah. Tarncı sok. Çiçek apt. B Blok no:19 Sur
) 27.01.2016’da sabah saat 08.00 civarında kolluk kuvvetlerinin yapmış oldukları anonsta evlerinizi
saat 11.00’a kadar boşaltmanız gerekir. Bir gün önce gece benim evimin önünde mayın patladı. Evim
hasar görmüş. Benim bütün eşyalarım evimde kaldı. İhtiyaçlarımı almadan evden ayrılmak zorunda
kaldım. Ailemi aldım fakat annem ve babam orada kaldı. Bu sabah saat 09.00’da annem ve babamı
zorla evden çıkardılar. Bizi evimizden zorla çıkardılar. Bizim barınma ve temel gıda ihtiyaçlarımızı
karşılamak zorundadır. Bizim bütün zararlarımızı ve mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz. Bu konuda
sizden hukuki yardımda bulunmanızı istiyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yemlihan Ergün, şu beyanlarda bulundu: “Aralık 7-8
gibi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben, eşim ve 2 kızımla 8 gün kadar patlamanın içinde çok zor
koşullarda kaldım. Kendim engelliyim. Çocuklarım beni battaniyeye sararak taşıdılar. Ve o mahalleden
çıktık. Bir müddet kirada oturan kızımın yanında kaldık. Sonra 2 kızımı ve eşimi İstanbul’da bulunan
oğlumun yanına gönderdim. Şuan bende orada burada kalıyorum. Surdaki ev de gelinimin adınadır.
Bizde orada yaşıyorduk. Şuan geçimimizi sağlamamız çok zordur. Kalacak yerimiz yok sayılır. Mağdur
durumdayım. Bu çektiklerimizin bedelini kim ödeyecektir. Devletten herhangi bir yardım talep etmedim.
Açlıktan ölsem de onların yardımını istemiyorum. Hakkım neyse karşılanmasını istiyorum. Benim
idareyle çalıştırdığım giyim atölyem vardı. Atölyeme, evime ve eşyalarıma ne olduğunu bilmiyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ramazan Arı, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
sabah kalktığımda, dışarıda insanlar koşturuyordu. Sorduğumda polislerin, ‘evlerinizi terk edin’ diye
anons yaptığını öğrendim. Bende 4 çocuğumla, giysilerimizi giyip dışarı çıktık. Hiçbir eşyamızı
almadık. 2 gün sonra eşyalarımızı almaya gittik. Ancak polisler izin vermedi. Ortada kalmışız, gidecek
yerimiz yok. Eşimin kimliği bile evde kalmış, alamıyoruz. Bizi evimizden çıkaranlardan şikayetçi olmak
için ve maddi-manevi zararımızın tanzimi için, derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Meryem Tutuş, şu beyanlarda bulundu: “Ailemle tarihi
bir konakta ikamet ediyoruz. Ayrıca aynı konakta, annem ve babamda yaşıyor. 27.01.2016 tarihinde,
mahallede sabah saatlerinde bazı insanların ağlayarak koşturduğunu gördüm. Bir yandan da silah ve
çığlık sesleri geliyordu. Mahallede bomba patladığı ve can güvenliğinin olmadığı söyleniyordu. Evimize
kurşunlar isabet ediyordu. Ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi Şehitlik semtinde, tek odada 2 aile toplamda
6 kişi kalıyoruz. Sığınacak ve kalacak yerimiz bulunmamaktadır. Dönmek istedik, ancak polisler izin
vermedi. Psikolojimiz bozuldu. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Havva Kayar, şu beyanlarda bulundu: “Yatalak hasta
annem ve babamla kalıyorduk. 27.01.2016’da sabah mahallede ağlayarak koşuşturan insanlar
gördüm. Mahallede bomba patladığı ve can güvenliğinin olmadığı söyleniyordu. Silah sesleri geliyordu.
Annem ve babam hasta olduğu için, mahalleden hemen çıkamadık. Evimiz kurşunlanmıştı. Daha
sonar annem ve babamı alıp çıktık. Ev babama aittir. Kaçarken, başımızın üstünden kurşunlar
geçiyordu. Şimdi şehitlikte tek odada 2 aile toplam 6 kişi kalıyoruz. Annem ve babamın sağlık sorunları
var. Eve dönmek istiyoruz, ancak güvenlik güçleri bırakmıyor. Evimizin ne halde olduğunu bilmiyoruz.
Evimizde 10 koyun ve 30’a yakın tavuk vardı. Evimiz tarihi evlerdendir. Ayrıca ben nişanlıyım,
çeyizlerim evde kaldı. Alamadım. Ayrıca iki abimin evi de aynı avlunun içindeydi. ” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ

1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Kadir Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “2 eşim ve 7
çocuğumla birlikte ikamet ettiğim ev bana aittir. 27.01.2016’da güvenlik güçleri silahla evimizden
çıkmamızı istiyordu. Ayrıca anons yapılıyordu. Hiçbir eşyamızı almadan çıkmak zorunda kaldık. Sur’da
kızımın yanında kalıyoruz. Evimiz ne halde bilmiyoruz. 2 Çocuğum ortaokula gidiyor. Çatışmalar
yüzünde, çocuklarım yaklaşık 3 aydır okula gidemiyor. İHD’den yardım talep ediyorum.” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Abdurrahim Kabak şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da Bingöl’de işçi olarak çalışıyordum. Saat 01.00’de eşim beni aradı. Evimin önünde
hendek olduğunu söyledi. Karakolu arayarak, çocuklarımın ve eşimin can güvenliği olmadığını
söyledim. Bana ‘bırak hendeği kazsınlar’ denildi. Eşim ve çocuklarım, sabah saatlerinde, hiçbir eşya
almadan evden ayrıldılar. Bingöl’den döndükten sonra, eşyamı almaya gittiğimde, izin vermediler. Sur
Kaymakamlığı’na başvurdum. Ancak yardım talebim karşılanmadı. Sadece Sur ilçesinde bulunan bir
otelde kalabileceğim söylendi. Bende otelin çatışma bölgesi içerisinde kaldığını söyleyerek, bu teklifi
kabul etmedim. 8 kişi 2 odada kalıyoruz. Halam ve dayım hala Sur içindeler. Şu anda elektrik, ekmek
ve su olmadan yaşıyorlar. Can güvenlikleri bulunmamaktadır. Ev babama aitti. Şu an bize gelen
bilgiler, evimizin ve eşyalarımızın tahrip edildiği şeklindedir. İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Emine Demir, şu beyanlarda bulundu: “02.12.2015
tarihinde çocuk bezi almak için dışarıya çıktım. Sur ilçesi Lalebey mahallesinde bulunan evimi
döndüğüm sırada çatışma çıktı. Hangi yönden geldiğini bilmediğim bir kurşun sağ omuzuma isabet
etti. Yaralandıktan sonra çatışma devam ediyordu. Daha önceden tanımadığım bir genç, beni oradan
çıkararak ticari taksi ile hastaneye götürdü. 2 aydır omuzumda kurşun ile yaşıyorum. Tedavisi riskli
olduğu için çıkarılamıyor. 01.02.2016’da can güvenliğimiz kalmadığı için, ikamet ettiğimiz evi terk edip,
kiralık bir eve çıktık. Bize gelen duyumlara göre, evimizin kapıları ve eşyaları tahrip edilmiş. Ayrıca
aynı apartmanda bulunan babam, kayınvalidem ve iki kaynımanda evi bulunmaktaydı. Onlar da çıkma
zorunda kaldılar. Yaşadığımız mağduriyete ilişkin, sizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yalçın Erzem, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
başlayan olaylarda evim ve dükkamın önünde çeşitli bomba düzenekleri vardı. Bunlar patladıktan
sonra, evim kullanılamaz hale gelmişti. 6 çocuğum ve eşimle birlikte dışarı çıktık. Dışarı çıkmamızla
birlikte çatışmanın ortasında kaldık. Melikahmet tarafına doğru giderken, evimizin önünde ikinci
patlama meydana geldi. Daha sonra o bölgeyi terk ettik. Canımızı zor kurtardık. Tekrar evime
kıyafetlerimi almak için gittiğimde, polis bana silah doğrulttu. Evime girişim engellendi. Yoğun ısrardan
sonra izin alabildim. Mahalleye gittiğimde evim harabeye dönmüştü. Ve kullanılamaz hale gelmişti.
Evimin içerden balyozlarla ve çeşitli malzemelerle açılmış koca delikler olduğunu gördüm. Evimin
eşyaları kullanılamaz hale gelmişti. Sizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ecevit Erzem, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
Alipaşa mahallesindeki ikamet ettiğimiz evin olduğu bölgede çıkan çatışmalardan dolayı ben, eşim ve
5 çocuğum evimizi terk ettik. Evimizi terk ederken yanımıza hiçbir eşya almadık. Daha sonra evimize
geri dönemedik. Terk etmemizle birlikte mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evimizin şu an ne
halde olduğunu bilmiyoruz. Mağduruz. Zararımızın karşılanmasını talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Bahri Deniz, şu beyanlarda bulundu: “26.01.2016’da
eşim ve çocuklarımla evde bulunduğumuz sırada sabah 08.45 sıralarında şiddetli bir patlama
gerçekleşti. Patlamanın ardından evimiz sarsıldı. Camlar kırıldı ve bütün ev hasar gördü. Bunun
üzerine polisi arayarak, bir patlama gerçekleştiğini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettim.
Onlarda çatışmaların sürdüğünü ve sokağa giremediklerini beyan ettiler. Bunun üzerine bende eşim ve
çocuklarımı alarak evi terk ettim. Diğer akrabalarım evinin avlusuna sığındık. Sonrasında da Sur
ilçesinden ayrıldık. Şu an Şehitlik semtinde abimin ikamet ettiği evde, Sur ilçesinden ayrılan 20 kişi ile
birlikte kalmaktayız. Ev 3 oda olup, hepimiz burada kalıyoruz. Herhangi bir yardım yardım alamadım.
Evime dönmek istedim, ancak yasak nedeniyle izin verilmedi. Çocuklarımın 3’ü okul okumaktadır.
Ancak iki aydır okula gidemiyorlar. Mağduriyetim giderilmesi için, derneğinizden hukuki yardım talep
ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ferfuriye Durma, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da polis tarafından yapılan ‘evinizi boşaltın ve terk edin’ anons ile bizde can güvenliği
nedeniyle hemen toparlanıp evimizi terk ettik. Evde bulunan 6 nüfus ile birlikte eşyalarımızı bile
alamadan, kaçmak zorunda kaldık. Her birimiz kardeşlerimizin evlerine yerleştik. Polisler, eve gidip
eşyalarımızı almamıza izin vermediler. Sonra duyduğumuza göre, evimiz taranmış ve kapılarımız
kırılmış. Şikayetçiyiz. derneğinizden yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Veysi Kudat, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
polislerin ‘Evinizi terk edin’ anonsları ile, bulunduğumuz evden eşim ve 4 çocuğumla birlikte
çatışmaların yaşandığı bölgeden uzaklaştık. Abimin Yenişehir ilçesinde olan evine yerleştik. 3 odalı
evinde şu anda 11 kişi kalıyoruz. Sur ilçesinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir şekilde çalışamadım.
Herhangi bir devlet kurumundan yardım alamadım. Hala evimin bulunduğu mahallede sokağa çıkma
yasağı devam ettiği için, gidip eşyalarımı alamıyorum. Çocuklarım, 2 aydır okula gidemiyor.
Derneğinizden zararımın karşılanması için, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şükran Turhan, şu beyanlarda bulundu: “07.12.2015
tarihinde evimizin olduğu yerde çatışmaların bulunması ve yiyeceklerimizin kalmaması nedeniyle, ben
ve ailemden 8 kişi evimizden ayrılmak zorunda kaldık. Akrabalarla beraber toplam 24 kişi bir ev
kiraladık ve orda yaşıyoruz. Evimiz bize aitti. Ayrıldıktan sonra, eşyalarımızı ve zarar tespiti için
evimize gitmek istedik. Ancak yasak olduğundan dolayı, gidemedik. Geçimimizi sağlayamıyoruz. 30 yıl
önce Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur ilçesine zorunlu olarak göç etmek
zorunda kalmıştık. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Besime Turhan, şu beyanlarda bulundu: “07.12.2015
tarihinde evimizin olduğu yerde çatışmaların bulunması ve yiyeceklerimizin kalmaması nedeniyle, ben
ve ailemden 6 kişi evden ayrılmak zorunda kaldık. Diğer akrabalarımızla birlikte 24 kişi, kiralık bir eve
çıktık. Herhangi bir devlet kurumundan yardım alamadık. Ayrıldıktan sonra, eşyalarımızı ve zarar
tespiti için evimize gitmek istedik. Kardeşlerim Sur ilçesinde eğitim görüyordu. Evden ayrıldıktan sonra
okullarına devam edemediler. Geçimimizi sadece abim, asgari ücretle çalışarak sağlıyor. 30 yıl önce
Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur ilçesine zorunlu olarak göç etmek zorunda
kalmıştık. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Nuran Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Sur’da kiracı
olarak kalıyorum. Bir sabah kalktığımda sokakta hendek ve gençlerin olduğunu gördüm. Komşularıma
sorduğumda, ‘evinizi terk edin’ anonsu yapıldığını söylediler. Ben duymamıştım. Bunun üzerine, yanım
hiçbir şey almadan evimden çıktım. Gidecek bir yerim olmadığı için, kaynanamın evine gittim. Ancak
onunda evi müsait olmadığı için mağdurum. 28.01.2016’da eve eşyalarımı almak için gittim. Evime
ulaştım. Eşyalarımı topladım, ancak polisler eşyalarımı yanıma almama izin vermediler. Mağdurum.
Sizden hukuki yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Selim Turan, şu beyanlarda bulundu: “Ben
Sur ilçesinde kiracı olarak kalmaktaydım. 27.01.2016’da sabah polislerin ‘evlerinizi terk edin buraları
boşaltın’ anonsu ile uyandık. Bizde yanımıza hiçbir şey almadan, eşimle evden çıktık. Çünkü çok kısa
bir zaman tanındı bize. Şehitlikte oturan babamın yanına taşındık. Babamın da maddi durumu iyi değil.
Ayrıca, evimin bulunduğu sokakta ‘Turan Tesisat’ isimli bir dükkanım var. Tüm malzeme araç ve
gerekçelerim orda kaldı. Bize anonsla evden çıkartanlardan ve yaşadığımız maddi-manevi zarardan
kaynaklı şikayetçiyiz. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ümit Tali, şu beyanlarda bulundu: “Sur ilçesinde kiracı
olarak kalıyordum. 27.01.2016’da sabah saatlerinde polislerin ‘evlerinizi boşaltın ve burayı terk edin’
anonsları yaptıklarını gördüm. Kaldığımız evde 2 aile toplam 8 kişiydik. Anons üzerine, sadece
üstümüzü giyip koşar adım evden çıkmak zorunda kaldık. Gidecek yerimiz yoktu. Daha sonra babamın
evi müsait olmamasına rağmen, oraya sığındık. Bizi evimizden çıkaranlardan ve oluşan maddi-manevi
zararlardan dolayı şikayetçiyim. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sultan Erdin, şu beyanlarda bulundu: “Sur ilçesinde
kiracı olarak kalıyordum. Sabah (27.01.2016) uyandığımda komşularımın koşarak mahalleden
ayrıldıklarını gördüm. Nereye gittiklerini sorduğumda, ‘mahalle ablukaya alınmış polis boşaltın burayı
terk edin diye anons yaptı’ dediler. Bende 3 çocuğumla beraber yanımıza hiçbir şey almadan
evimizden çıktık. Kaymakamlığa gittim. Bizi bir otele yerleştirdiler. Şimdilik orada kalıyoruz. Bu gün

evime bakmaya gitmek istedim, ancak polisler izin vermedi. Duyduğuma göre mahalledeki evlerin
kapıları kırılmış ve içeriyi girilmiş. Bizi mağdur edenlerden şikayetçiyiz. Sizden, hukuki yardım talep
ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
1 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Abdulcelil Çakır, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da sabah 08.00’de evimizin bulunduğu sokakta barikatların olduğunu gördüm. Ardından
zırhlı araçlardan bulunduğumuz yerleri ve evlerimizi terk etmemiz yönünde anonslar yapıldı. Bu anons
üzerine hiçbir eşyamızı alamadan evimizi terk ettik. Şu an Şehitlikteki bir akrabamızın evinde (müstakil
ve gecekondu) ben, eşim ve 6 çocuğum kalmaktayız. Akrabamızın evi 65 metrekarelik bir ev. Onlar 4
biz de 8 kişi toplam 12 kişi kalıyoruz. Boşalttığım ev benim tapulu evimdi. 17 yıldır orada yaşıyorduk.
Ancak aileme bir zarar gelmesinden korktuğum için evimizi terk ettik. Evimize dönmemize kolluk
güçleri tarafından izin verilmiyor.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Gülsüm Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Ben, eşim
ve 1 çocuğumla yukarıdaki adreste kiracı olarak kalıyordum. 27.01.2016’da sabah saat 09.30
civarında komşularımızın evlerini bırakmasıyla ve polislerin de sürekli olarak evlerinizi boşaltın ve
burayı terk edin demesiyle bizde evlerimizi terk etmek zoruna kaldık. Ben, eşim ve çocuğumun can
güvenliği olmadığı için evden çıktık. Yanımıza hiçbir eşyamızı dahi almadan sadece üzerimizdeki
elbiselerimizle çıktık. Çıktığımızda da polisler hala anons ediyorlardı. Tüm eşyalarımız evde kaldı.
Ayrıca kayınpederim ve kaynanam ( Mehmet-Fatma YILDIRIM) evde kaldılar. Ne durumda olduklarını
bilmiyoruz. Yaşamlarının tehlikede olduğunu düşünüyoruz. Evden çıktığımızdan beri her gün gidip
durumlarını sormak istiyoruz ama polisler buna izin vermiyorlar. Yaşayıp, yaşamadıkları konusunda
hiçbir bilgi alamıyoruz. Bizi evimizden zorla çıkaranlardan ve evimize zarar verenlerden şikâyetçiyiz.
Şuanda Yunusemre mahallesinde akrabalarımın yanında kalıyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şefak Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıdaki
adreste ikamet etmekteyim. İkamet ettiğimiz mahallelerde 27 Ocak 2016’da sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Sabah ben halen uykudayken, annem beni uyandırarak “kalk anons ediyorlar, evlerinizi
boşaltın, diyorlar” dedi. Bunun üzerine kalkıp üstümü giydim. Yapılan anonsu bende duydum. Anons
üzerine annem yaşamımızdan endişe ederek ağlamaya başladı. “ Evden çıkalım” dedi. Bizde, annem,
babam ve 3 kardeş toplam 5 kişi evimizi boşaltmak zorunda kaldık. Evi boşaltırken sadece
elbiselerimizi ve birkaç yastık, yorgan alabildik. Biz, evimizden çıkarken bulunduğumuz sokakta,
muhtarlığın önünde çatışma vardı. İnsanlar çatışma sırasında hayatlarımızı tehlikeye atarak sokaktan
çıkmaya çalışıyorduk. Şuanda ailemizin her ferdi farklı yerde kalıyor. Sürekli farklı akrabalarda
kalmaktayız. Boşalttığımız ev bize aittir. Kardeşim Melis Melikahmet Lisesi öğrencisidir. Sokağa çıkma
yasakları başladığından beri (28 Kasım’dan beri) okula gidememektedir. Okulda zaten eğitime ara
verilmiştir. Diğer kardeşim Mazlum üniversiteye hazırlanıyor. Ama o da yaşananlardan kaynaklı gerçek
anlamda hazırlanamadı. Biz evimize dönmek istedik ama heyet kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmış
durumdadır. Bizleri suriçine almıyorlar. Duyduğumuz kadarıyla evimizin kapısını kırmışlar ama
evimizin eşyalarına zarar verilip verilmediğini bilmiyoruz. Ayrıca ben Alipaşa Orta Okulunda hademe
olarak çalışıyordum. Ancak Kaymakamlık tarafından Suriçinde çalışan hademeler Kaymakamlığa
çağrılıp toplantı salonunda toplanıldıktan sonra birçok hademeyi kolluk güçlerinin mevzilerini kazmaları
için çatışma bölgelerine götürüldüler. Ben işimin bu olmadığını söyleyerek gitmedim. Ama defalarca
beni mevzi kazmaya, siper yapmaya ve hendekleri kapatmaya çağırdılar. Ben her seferinde işim
olmaması nedeniyle gitmedim. Bunun üzerine bugün 0412 223 93 98 numaralı telefondan aranarak bir
kadın tarafından işine son verildiğini söylendi. Yaşadığım tüm mağduriyetlerin giderilmesi için sizden
destek talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Ak, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
kendime ait olan ve eşim ile 4 çocuğumun ikamet ettiği evden, kolluk kuvvetlerinin “sokağa çıkma
yasağı var, evinizi terk edin” anonsu üzerine ayrıldık. Evimizin bulunduğu sokakta çatışmalar vardı. Bu
anons üzerine eşimi ve çocuklarımı alarak 15 akrabamla birlikte şehitlik semtinde bulunan kiralık bir
eve yerleştik. Şuanda bulunduğumuz ev 2 oda olup; 15 kişi ile birlikte burada yaşamımızı sürdürmeye
çalışıyoruz. Sur ilçesindeki evimin yakınlarında hurdacılık işiyle uğraşıyorum. Ancak evden zorunlu
olarak çıktıktan sonra herhangi bir işte çalışamadım. Diğer akrabalarımdan da herhangi bir işte
çalışanları yok. Herhangi bir devlet kurumundan yardım alamadım. Evimden zorunlu olarak ayrıldıktan
sonra evimden eşyalarımı almak ve varsa bir zarar tespit etmek üzere daha önce ikamet ettiğim evin
bulunduğu Sur ilçesine dönmek istediğimde yasağın bulunduğu gerekçesiyle giremedik. Bu nedenle
eşyalarımıza ve mal varlığımıza ulaşamadık. Evimizde herhangi bir zararın bulunup-bulunmadığını

tespit edemiyoruz. Yaşadığımız bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla gerekli hukuki girişimlerde
bulunulmasını talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Emrah Ak, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
belirtmiş olduğum adreste (Lalebey mah. Talu sok. lale apt. kat: 3 no: 12 Sur ) kiracı olarak
kalıyordum. Öğlen saatlerinde kolluk kuvvetlerinin anonsu üzerine evimizi terk etmek zorunda kaldık.
Hamile olan eşim ve ben, kolluk kuvvetlerinin “ sokağa çıkma yasağı ilan edildi, evlerinizi terk edin”
denilmesi üzerine yanımıza gerekli eşyalarımızı dahi almadan çıktık. Diğer akrabalarımızla birlikte
Şehitlik Semtinde kiralık bir eve çıktık. Evden ayrılmadan önce, çeşitli yerlerde elektrik işçisi olarak
çalışmaktaydım. Ancak evden ayrılmak zorunda kalınca eşimin hamililiği ile de ilgilenince herhangi bir
işte çalışamadım. Şuan bulunduğumuz ev 2 odalı olup, 15 kişi kalmaktayız. Evden ayrıldıktan sonra
herhangi bir devlet kurumundan yardım da alamadık. Eşim evden ayrıldıktan sonra doğum yaptı. 2
odalı bir evde 15 kişi ve bir de yeni doğan çocuğumla sağlıklı olmayan bir ortamda barınmaktayız.
Evimden eşyalarımı almak ve varsa evimizin zararını öğrenmek üzere ayrıldığımız eve gitmek
istediğimizde bize bu mahallelerde yasak olduğunu bu nedenle tehlikeli olduğunu söylediler. Bu
nedenle mal varlığımıza ulaşamadık. Yaşadığımız bu mağduriyetimin giderilmesi amacıyla gerekli
girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Teyfik Kabak, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
gece saat 01.00’de uyandım. Evimizin önünde hendek kazıldı. Polisi aradım, bana ‘bırak kazsınlar’
dedi. ‘Can güvenliğinizi sağlayacağız’ dediler, ama hiçbir müdahale olmadı. Benim ve ailemin can
güvenliği yok. Sabah kalktığımda, hendeğin üstünde keleşle bekleyenler olduğunu gördüm. Bizde
korkudan hiçbir müdahalede bulunmadık. O saate kadar da, polis memurları gelip müdahalede
bulunmadı. Camiden ‘evinizden çıkan mayınlar var’ diye anons yapılınca, sadece elimize geçen
giysilerimizi ve birkaç parça eşyamızı alıp, mahalleden çıktık. Evimizi terk ettik. Evimize kapımız
kırılarak girilmiş, eşyalarımızda tahrip edilmiştir. Zor durumdayım, eşim kanser hastasıdır. Ayrıca iki
yerim (fırın) taprih oldu. Ekonomik olarak zarara uğradım. Şikâyetçiyim, mağdurum. İHD’den hukuki
yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Sırlı, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
sabah kalktığımda insanlar toplu ve ailece mahalleden çıkıyorlardı. Sorduğumda polisler ‘çıkın’
anonsları yaptıklarını ve hendeklerin kazılı olduğu söylüyordu. Eşimle evden ayrıldık. Yanımıza
eşyalarımızı alamadık. Ayrıca küçük bir bakkal dükkânımız var, işletiyordum. Ertesi gün girmek
istedim, ancak polisler izin vermedi. İçerde kalanlardan biri ile telefonda görüştüm. Dükkânımın
dağıtıldığını söyledi. Bizi evimizden çıkaranlardan şikâyetçiyim. İHD’den yardım istiyorum.” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hamdullah Turan, şu beyanlarda bulundu: “Ev bana ait
değil, kirada kalıyorum. 27.01.2016’da sabah polis ‘evleriniz terk edin’ şeklinde anons yapıyordu.
Giyindik ve hızlı bir şekilde çıktık. Hiçbir eşyamızı almadık. Almak için gittiğimizde ise, polis memurları
izin vermedi. Çocuklarım okula gidemiyor. Şehitlikte ablamın evinde kalıyorum. Sosyal yardımlaşmaya
başvurdum. Yardım almış değilim. Bizi evimizden çıkaranlardan şikâyetçiyim. İHD’den yardım
istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Songül Altun, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
polis anons yaparak, evimizi terk etmemizi istediler. Biz evimizi terk etmedik. Bomba ve top atışları
yapıldı. Bizlerde evimizi terk ettik. Kapılarımız kırılmış ve eşyalarımız tahrip edilmiş. Evimizin altında
bakkal dükkânımız vardı. Oda tahrip edildi. Kaymakamlığa başvurduk. Mağduruz. Şikâyetçiyiz.
İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hürriye Dağ, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
camiden anons yapan polisler, evimizi terk etmemizi istedi. Ailece evimizi terk ettik. Mahallede bomba
ve top atışları yapılıyordu. Hiçbir eşyamızı almadan korkarak terk ettik. Akrabamın yanına sığındım.
Kaymakamlığa başvuruda bulundum. Bizleri otele yerleştirdiler. Sonra öğrendiğime göre evimin
kapıları kırılmış ve bütün eşyalar tahrip olmuş. Şikâyetçiyim, sizden yardım talebinde bulunuyorum.”
İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yusuf Özkul, şu beyanlarda bulundu: “Bakkal
dükkânım vardı. Geçimimi onunla sağlıyordum. Sur’da başlayan sokağa çıkma yasağından bu yana
dükkânımı işletemiyorum. Çıkan çatışmada dükkânım tamamen tahrip olmuş, eşyalarım ne durumda

bilmiyorum. Oraya gitmek istedim, ama polisler izin vermedi. O günden beridir çalışmıyorum. 6 kişilik
aileyiz. Maddi sıkıntı içersindeyiz. Esnaflara verilen 3.000 TL’den yararlandım. Onun dışında her hangi
bir yardım alamadım. Oluşan maddi-manevi zararımın karşılanması için, sizden hukuki yardım
istiyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Yıldırım Özkul, şu beyanlarda bulundu: “(Mağdur
Fevziye Özkul) Annem, iki çocuğu, gelini ve bir torunu ile İskenderpaşa mahallesinde ikamet ediyor.
Mahallede sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen polisler anonsla “evinizi boşaltın ve burayı terk
edin’ dediler. Bunun üzerinden annem ve diğer aile üyeleri eşyalarını almadan evi terk ettiler. Ben
eşyaları almaya gittiğimde, polisler arabanın girişine izin vermedi. Annemi el arabasıyla taşıdım.
Annem ve diğer aile üyelerimiz, benim oturduğum 3 odalı evde kalıyorlar. Çok mağdur durumdayız.
Kaymakamlığa başvuruda bulunduk, ancak yardım yapılmayacağını söylediler. Bizi zorla yerinden
edenler hakkında şikâyetçiyiz. Sizden hukuki yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Binevş Menteş, şu beyanlarda bulundu: “Biz 6 kişilik
aileyiz. Sabah polis anonslara ile uyandık. Anonsta ‘evlerinizi boşaltın ve terkedin’ denilince bizde
hiçbir eşyamızı almadan evi apar topar terk ettik. Engelli çocuğumu sırtladım ve çıktık. Şu an şehitlikte
iki odalı bir ev kiralayıp kalıyoruz. Yardım için herhangi bir yere başvurmadım. Evimin durumunu
görmek için gittiğimde, polisler mahalleye girmemize izin vermedi. Duyduğum kadarıyla kapılar kırılmış
ve evlerimize girilmiş. Çocuklarımın (1’i engelli 4 çocuk) okula gidemiyorlar. Eşim bir petrol ofisinde
çalışıyor. Mağduruz. Şikâyetçiyiz. Sizden yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hasan Oktekin, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da güvenlik güçlerinin ‘evinizi terk edin’ anonsu üzerine, yanımıza hiçbir eşya almadan
evden çıktık. Aldığımız bilgilere göre, evimizin kapıları kolluk kuvvetleri tarafından kırılarak içeri girilmiş
ve eşyalarımıza zarar verilmiş. Biz 9 kişi, amcamın evinde kalıyoruz. Ancak çok zor durumdayız.
Kolluk güçlerinden şikâyetçiyiz. Mağduriyetimizin giderilmesi amacıyla, sizden hukuki yardım talep
ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Ak, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
güvenlik güçleri tarafından ‘evinizi terk edin’ anonsu yapılarak, evden ayrılmamız için saat 11.00’e
kadar süre verildi. Biz de hiçbir eşya almadan evimizden çıktık. Şu an 2 odalı bir ev tuttuk. Ama hiçbir
eşyamız yok. Annem, babam ev evli olan iki abimle beraber toplam 4 aile, 2 odalı evde kalıyoruz.
Aldığımız bilgilere göre, kolluk kuvvetleri tarafından evimize baskın düzenlenmiş, evimizin kapısı
kırılmış ve eşyalarımıza zarar verilmiş. Bunu yapan kolluk güçlerinden şikâyetçiyiz. Mağduriyetimizin
giderilmesi için, sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ayşe Menteş, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
4 çocuğumla birlikte kaldığım ve bize ait olan evden, kolluk kuvvetlerinin ‘sokağa çıkma yasağı var,
evinizi terk edin’ demesi üzerine eşyalarımız dahi almadan çıktık. Bağlar ilçesinde yaşayan
akrabalarımızın kirada kaldıkları eve sığındık. Evde 16 kişi kalıyoruz. Evimizden ayrıldıktan sonra,
kızım okuluna devam edemedi. Bulunduğumuz ev iki odalı olup, zor koşullarda yaşamaktayız.
Herhangi bir devlet kurumundan destek alamadık. Evimizdeki eşyalarımızı ve varsa bir zarar bunu
öğrenmek amacıyla, evimizin bulunduğu mahalleye gitmek istedim. Ancak, yasak devam ettiği
gerekçesiyle, polis tarafından geçişime izin verilmedi. Yaklaşık 30 yıl önce, Mardin’in Nusaybin
ilçesinden çatışmalar nedeniyle, Sur ilçesine zorunlu göç etmiştik. Şimdi de aynı durumu Sur ilçesinde
yaşadık. Mağduriyetimizin giderilmesi için, sizden yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Erkan Menteş, şu beyanlarda bulundu: ““27.01.2016’da
5 çocuğum ve eşim ile beraber kaldığım ve bize ait olan evden, kolluk kuvvetlerinin ‘sokağa çıkma
yasağı var, evinizi terk edin’ demesi üzerine eşyalarımız dahi almadan çıktık. Bağlar ilçesinde yaşayan
akrabalarımızın kirada kaldıkları eve sığındık. Evde 16 kişi kalıyoruz. Evimizden ayrıldıktan sonra,
kızım okuluna devam edemedi. Bulunduğumuz ev iki odalı olup, zor koşullarda yaşamaktayız.
Herhangi bir devlet kurumundan destek alamadık. Evimizdeki eşyalarımızı ve varsa bir zarar bunu
öğrenmek amacıyla, evimizin bulunduğu mahalleye gitmek istedim. Ancak, yasak devam ettiği
gerekçesiyle, polis tarafından geçişime izin verilmedi. Yaklaşık 30 yıl önce, Mardin’in Nusaybin
ilçesinden çatışmalar nedeniyle, Sur ilçesine zorunlu göç etmiştik. Şimdi de aynı durumu Sur ilçesinde
yaşadık. Sur’dan ayrılınca çocuklarım eğitimlerine devam edemediler. Mağduriyetimizin giderilmesi
için, sizden yardım talep ediyoruz.”” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

2 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mevlüt Dağtaş, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 41
yıldır Sur ilçesinde oturmaktayım. 27.01.2016 tarihinde, polis araçlarından ‘sokağa çıkma yasağı var
evlerinizi terk edin’ anonsu ile birlikte, eşim ile birlikte evimizi terk ettik. Evden ayrılırken, evimizden
herhangi bir hasar yoktu. Ancak daha sonra ablam, bulunduğum mahalleden ayrıldığı sırada, evimin
zarar gördüğünü bana söyledi. Daha sonra ben gidip eşyalarımı almak istedim, ancak polis izin
vermedi. Bu nedenle evimizin zarar görüp görmediğini tespit edemedim. Evden ayrıldıktan sonra,
kızımın Kayapınar ilçesinde bulunan evine yerleştik. Bu ev kira olup, üç odalı ve biz 8 kişi kalıyoruz.
Herhangi bir devlet kurumu bize yardım etmedi. Devlet görevlilerinin anonsu üzerine evimi terk ettim.
Anons yapılmamış olsaydı, evimi terk etmezdim. Mağdurum. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
3 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Özlem Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Sur ilçesinden
kaynanam, eşim ve iki çocuğumla kalıyordum. 64 gün önce başlayan sokağa çıkma yasağında,
gidecek yerimiz olmadığı için, evimizden önce çıkmadık. Ancak, sürekli çatışma ve sonrasında elektrik
ile suyun kesilmesi sebebiyle, katlanamadık. Elimize aldığımız beyaz bezlerle evimizi terk ettik. Sonra
Bağlar ilçesinde ev kiraladık. Çıkarken yanımıza hiçbir eşya almadık. Kızım ilkokula gidiyordu. Şuan
da okula devam edemiyor. Eşim inşaat işçisidir. Maddi durumumuz iyi değil. Eşyalarımızı almak
istiyoruz ve zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Kaymakamlığa başvurduk. Sadece bir kez 500 TL
verdiler. Başkaca bir yardım alamadım. Sizden hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ
3 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Süheyla Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Ben eşim ve 5
çocuğumda Sur ilçesinde ikamet ediyorduk. Yasak başladıktan sonra, gidecek yerimiz olmadığı için 15
gün evimizde kalmaya devam ettik. Ancak, evimize bir patlayıcı madde geldi. Elektrik ve su kesilmişti.
Ve sürekli silah seslerinden dolayı çocuklarımın ağlaması ve korkmaları nedeniyle, evimizi terk etmek
zorunda kaldık. Eşim şofördür ve iş oldukça çalışıyor. Bağlar ilçesinde bir ev kiraladık. 4 çocuğumda
okul okuyor, ancak taşındığımız yerde devam etme imkanı bulamadılar. Evden çıkarken yanımıza
hiçbir eşya alamadık. Daha sonra defalarca evimize gidip eşyalarımızı almak istedik. Ancak emniyet
görevlileri buna izin vermedi. Kaymakamlığa başvurduk. Sadece bir kez, 1000 TL verdiler. Başka bir
yardım almadım. Maddi açıdan mağduruz. Sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ
3 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hanimi Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Ben eşim ve iki
çocuğum, Sur ilçesinde yaşıyorduk. Yasak başladıktan sonra, yaklaşık bir ay evimizde kalmaya devam
ettik. Ancak elektrik ve suyun kesilmesi, yiyeceklerimizin kesilmesi ve sürekli çatışmalar (evimize
sürekli kurşun isabet ediyordu) nedeniyle evimizi terk etmek zorunda kaldık. Eşim yaşlı ve hasta, bir
oğlumda askerde olduğu için, çalışan kimse yok ve maddi durumumuz iyi değil. Evimizden çıktıktan
sonra, oğlumla birlikte tek odalı evde kalıyoruz. Evimizden çıkmamıza neden olanlar hakkında
şikayetçiyim. Askerdeki oğlumun çeyizlerini ve tüm eşyalarımızı, evimizde bıraktık, alamadık.
Kaymakamlıktan sadece bir kez, 300 TL yardım aldım. Bunun dışında iki aydır herhangi bir yardım
alamadım. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
3 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sadık Çetin, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve eşim Sur
ilçesinde oturuyorduk. 27.01.2016’da sabah saatlerinde, polis tarafından ‘evlerini terk edin, evlerinizi
boşaltın’ anonsu üzerine, üstümüzü giyip yanımıza hiçbir eşya almadan evden ayrıldık. Kalacak
yerimiz yoktu. Şu anda baldızımda kalıyoruz. Ancak onların evi de kalmamız için müsait değil.
Kaymakamlığı yaptığımız başvuru kabul edilmedi. Defalarca eşyalarımızı almaya gittik, ancak polisler
buna izin vermedi. Evimizin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bizi evlerimizden çıkaranlardan ve
oluşan maddi-manevi zarardan ötürü şikayetçiyiz. Sizden hukuki yardım talebinde bulunuyoruz.” İHD
DİYARBAKIR ŞUBESİ
4 Şubat 2016’da Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında, yasağın
olmadığı Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vakıflar Hanı ateşe verildi. Çıkan yangında, handa bulunan
tüm malzemeler yandı.
4 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sadun Altundağ, şu beyanlarda bulundu: “Sur’da 7 kişi
aynı evde oturuyorduk. Yaklaşık 20 yıl önce Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kayaballı köyünden, Sur
ilçesine zorunlu olarak göç etmek zorunda kalmıştık. 27.01.2016’da Saat 08.30'da, güvenlik güçleri
tarafından ‘buraları terk edin’ anonsu üzerine ve mahallede evimizin olduğu yöne kurşunların gelmesi
sebebiyle, hiçbir eşyamızı almadan, evimizden çıkmak zorunda kaldık. Biz 7 kişi, kızımın Şehitlikte

bulunan evine sığındık. 03.02.2016’da sokağa çıkma yasağının kaldırılması üzerine eve döndük.
Ancak evimizde eşyalar tahrip edilmişti. Kapılar kırılıp ev darmadağın edilmişti. Yusuf Altındağ isimli
çocuğum Fatih Lisesi’nde okuyor, can güvenliği olmadığı halde, okula gidip geliyor. Biz evimize
dönmemize rağmen hala güvenlik güçlerinin sıkı ablukası altındayız. Evimizin olduğu bina tarihi bir
yapıdır. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
4 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hacer Yay, şu beyanlarda bulundu: “Ben eşim ve 10
çocuğum, Sur ilçesinde yaşamaktayız. Yaklaşık iki aydır çatışmalar vardı. En son 27.01.2016’da
yoğun çatışmalar nedeniyle ve can güvenliğimiz bulunmadığı için evde kalamaz hale geldik. Zaten o
gün, polisler tarafından da evlerimizi terk etmemiz için anons yapıldı. Bir el arabası tutup, sadece
kıyafetlerimizi alarak, evimizi terk ettik. Bir akrabamızın evine sığındık. Dün (03.02.2016) yasak
kalktığı için, evimize gittik. Dış kapımız kırılmıştı. Eşyalarımız tahrip edilmişti. Heyecan ve panik
nedeniyle, detaylı olarak kontrol edemedik. Ev bize aitti. Evden ayrıldığımız gün, kolluk kuvvetleri bize
zorluk çıkardı. Mahalleli bize yardım etti. Eşim ve çocuklarım, Kars’ın bir köyünde bulunan yakınımızda
kalıyorlar. Çocuklarım okula gidemediler. En küçük çocuğum ise hiç gidemedi. Sizden, hukuki yardım
istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
4 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Kemal Temel, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
devlet güçleri evlerimizi terk etmemiz için anons yaptı. Çok yoğun çatışmalar vardı. Ancak biz
evlerimizi terk etmek istemiyorduk. Sadece üstümüze elbiselerimizi alarak ve evden zorla çıkarıldık.
Biz evden çıkarken, evimizde herhangi bir hasar yoktu. Ancak dün (03.02.2016) evimize gittiğimizde
kapılarımız kırılmış ve evimiz dağıtılmış olduğunu gördük. Zorunlu birkaç eşyamızı alıp, evden yeniden
ayrıldık. 2 evim var. Birinde 5, diğerinde 8 olmak üzere 13 kişilik bir aile olarak kalıyorduk. Şuan
Polatlarda (Kayapanır İlçesi) 550 TL’ye 4 odalı bir ev tuttuk. 12 kişi kalıyoruz. Çocuklarımız okula
gidemediler. Evimin kırılan kapıları kendim onardım. Maddi-manevi zarara uğratıldım. Sizden hukuki
yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
4 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Sultan Turgut, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da güvenlik güçlerinin anonsu ile evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Yanımıza her
hangi bir eşya almadık. Evimizden ayrıldığımız gün, evimizde her hangi bir hasar yoktu. Dün
(03.02.2016) yasak kalktığı için, evimize bakmaya gittik. Dış kapının balyozla ve iç kapının tekmeyle
kırıldığını, evin içinde bulunan eşyaların da dağıtıldığını gördük. Evde 9.000 TL paramızda vardı.
Ancak bu parayı bulamadık. Ev bana ait, ancak tapusu abimin üzerindedir. Şu an abimin evinde biz 7
onlar 6 olmak üzere toplam 13 kişi kalıyoruz. Ben hamallık yaparak geçiniyorum. Eşim sosyal
yardımlaşmaya başvurdu ama henüz bir yanıt alamadık. AKP bize küçük bir koli gıda yardımında
bulundu. Başka herhangi bir yardım alamadık. Yasak ile birlikte (60 gündür) ortaöğretimde okuyan 2
çocuğum sadece bir hafta okula gidebildiler. Ailem ve özellikle de çocuklarım, çatışmalardan dolayı
travma yaşadılar, psikolojileri bozuldu. İHD’den, hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ
4 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Seyithan Gidici, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da polis tarafından yapılan anonsta, herkesin evini terk etmesi isteniliyordu. Ben ve 8
kişilik ailem evimizi terk etmek zorunda kaldık. İki katlı evim, bana aitti. 03.02.2016’da saat 11.00’de
yasağın kalktığını duyunca, eve gitti. Evin kapıları kırıktı ve eşyalarımız dağılmıştı. Biz şuan evimizde
kalmıyoruz. Urfa kapıda kimlik kontrolü yapılıyor. Bu yüzden bizim mahalledeki sokağa çıkma yasağı
kalmış olsa bile, korktuğumuz için evimize gidemiyoruz. Şu an ablamın evinde (Kayapınar ilçesi,
Huzurevleri semti) Sur’dan gelen başka bir aile de dahil toplam 15 kişi kalıyoruz. ‘Mala Gel’ isimli
mahalle derneğine yardım başvurusunda bulunduk. Ancak henüz bir yardım alamadık. Çocuklarım
okula gidemiyor, psikolojileri bozulmuş. Ben bir temizlik şirketinde çalışıyorum. Ancak evimi kontrol
etmeye gidip geldiğim için, işi düzenli gidemiyorum. Yasak nedeniyle mahallede ki sağlık ocağımız
(aile hekimliği) kapalı, bu yüzden sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyorum. Ben ve çocuklarım,
evimizde hırsızlık yapılmasın diye nöbetleşerek evde kalıyoruz. Ancak can güvenliğimiz yok. Sizden,
haklarımın savunulması ve hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Celal Dündar, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste 6 çocuğum ve eşimle birlikte ikamet ediyoruz. Evimiz iki katlı müstakil evdir. 27
Ocak 2016’da sabah saatlerinde evimin yakınında silah sesleri geldi. Geldi. Evimizden çıkar çıkmaz 4
veya 5 dakika içinde evimiz tamamıyla yıkıldı. Şans eseri kurtulduk. Evimiz topyekun yıkıldı. Şuan
Bağlar semtinde kiralık bir dairede kalıyoruz. Sur sosyal yardımlaşmaya başvurduk ancak şuana kadar
herhangi bir dönüş olmadı. 3 çocuğum Sur ilçesinde okula gidiyordu. Ancak okullar kapalı ve can

güvenlikleri olmadıkları için şuan Sur ilçesi dışında okullara gönderiyoruz. Diğer 2 çocuğumda Sur
ilçesindeki okullara gidiyorlar. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra geri döndüğümüzde evimiz,
eşyamız hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Şuan kaynakçılık işiyle uğraşıyorum. Evimizin olduğu 2 katlı bina
tümüyle yıkılmış, eşyalarımız hiçbiri sağlam kalmamıştır. Şuan maddi ve manevi olarak çok zor
durumdayız. Kira yardımı dâhil her türlü ihtiyaç sahibiyiz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Vedat Kesen, şu beyanlarda bulundu: “Dedem olan
Hasan Tekdemir, yukarıda vermiş olduğum adreste ikamet ediyordu. Sur’da çıkma yasağı olduğundan
beri kendisine irtibat kuramadık. En son basında (İMC, Habertürk) ve sosyal medyadan yaşadığına
dair görüntüler verildi. Daha sonra yani 3 gün sonra tekrar çıkan haberlerde dedemin ayağının
kangren olduğunu ve yapılan top atışlarında evinin yıkıldığını ve dedemin öldüğü haberi verildi.
Yaptığımız tüm araştırmalarımıza ölü dirilişine dahi ulaşamadık. Sizden bu konuda gerekli kurum ve
kuruluşlara ve ilgili yerlere başvurmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Dünya Gökhan, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık
olarak 17 yıldır Sur’da ikamet ediyordum. Sur’dan taşındığımdan iki ay sonra, yaşadığımız yerde
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bana ait olan evimin akıbetinden haberdar değilim. Ama aldığım
duyumlara göre, evimin bir çok yerinde zarar olduğunu söylediler. Çıkan bu olaylardan dolayı çok
mağdur oldum. Bu mağduriyetimin ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını istiyorum. Bu konuda
gerekli yasal işlemlerin başlatılması için, derneğinizden yardım talep ediyorum. ” İHD DİYARBAKIR
ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Garip Gökdemir, şu beyanlarda bulundu: “Kaldığım ev
babama aittir. 27.01.2016’da hendeklerin kazıldığını gördüm. Ayrılmak istedim ama izin vermediler.
Sabah eşim ve çocuklarımla, evdeki eşyaları bırakarak evden ayrıldık. Zaten sokağa çıkma yasağı da
başlamıştı. Ancak biz çıktıktan sonra, patlama sonucu 2 dükkan ve 2 evin ön cepleri tahrip olmuş ve
kullanılamaz hale gelmiş. Bunu eve eşyalarımızı almaya giderken farkettik. Güvenlik güçleri
evlerimizin kapılarını kırarak içeriye girmişler. TV ve diğer elektronik eşyalarımız alınmış. Şu anda
Peyas’ta (Kayapınar ilçesinde bir semt) kiraya çıkmak zorunda kaldık. Durumum iyi değil, Kayapınar
sosyal yardımlaşmaya başvurdum, yardım alamadım. Sizden, mağduriyetimin giderilmesi için hukuki
yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Reyhan Kaya, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
yasak olduğu için, komşularımın yasak nedeniyle evlerinden kaçtığını gördüm. Çocuklarımla bizde
evden, eşyalarımızı almadan ayrıldık. Kalabalık olduğumuz için, farklı evlerde kalıyorduk. Daha sonra
gidip evimize baktığımızda, gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Kapımızı penceremizi
kırmışlar, evimizi dağıtmışlar. Bir çocuğumu liseye, diğerleri ilkokula gidiyor. Yasak nedeniyle şu an
tatil. İlk dönemde sağlıklı bir şekilde okula gönderemedik. Çocuklarım derslerden geri kaldı.
Mahallemize kimlik kontrolünden sonra gidebiliyoruz. Üstümüz, eşyalarımız aranıyor. İnsanların verdiği
yardımlarla idare ediyorum. Çocuklarım küçük olduğu için başka kimsenin evine gitmek istemiyorum.
Psikolojileri bozuldu, silah seslerini duyduklarında evden gidelim diyorlar, ama ben gidecek bir
yerimizin olmadığını söylüyorum. Ben barışın olmasını istiyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şirin Hasan, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016
tarihinde, işe giden eşim telefonla beni arayarak, yasak ilan edildiğini ve çocuklarla evden ayrılmamızı
söyledi. Kiracı olarak kaldığımız evden çocuklarımı alarak ayrıldım. Eşim benden sonra eve gelince,
polisler evde dövüyorlar. Çırılçıplak soyup işkence ediyorlar. O haliyle yalvarınca, bırakmışlar. Her
şeyimiz evde kaldı. Biz zaten Suriye’de çıkan çatışmalardan dolayı Türkiye’ye gelmiştik. Burada da
mağdur olduk. Yasağın sürdüğü süre boyunca babamda kaldım, bu gün (5 Şubat) evime geldim.
Ancak kapı ve pencereler kırılmış, ev dağıtılmış. Kapkacaklar kırılmış, erzaklar dağıtılmış. Bunu
yapanlardan şikayetçiyim ve maddi-manevi zararımın karşılanması için, İHD’den hukuki yardım
istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Cahide Topuz, şu beyanlarda bulundu: “27.01,2016’da
komşular mahalleden koşuşturuyordu. Polis anons yaptı ‘evinizi terk edin’ diye. Bende çocuklarımla
yanımız hiçbir eşya almadım evden çıktım. Çıkarken Sur’un deliklerinden geçtik. Çünkü kapıların
önünü polisler almıştı. Ev kiralıktı, eşim serbest çalışıyor. Yasak süresince eşyalarımızı almak için
gitmek istedik. Polisler bırakmadılar. Kız kardeşimin evinde 4 gün kaldım. Şimdi tekrar evimize

döndük. Kapılar ve camlar kırık, ev oturulacak durumda değil. Mağduruz, İHD’den yardım talep
ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehtap Altun, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
sabah eşim aradı. ‘Çocukları toparla sizi ablamlara bırakacam’ dedi. Kalktığımızda kapının önünde
hendekler vardı. Sadece kıyafetlerimizi aldık ve 4 çocuğumla birlikte evden ayrıldım. Şu anda
hamileyim. Daha önce yılbaşına iki gün kala, sabah 05.00’te polis evimizi bastı. Şikayet var dediler.
Eşimin boğazını yatakta sıktılar, ensesine vurdular. Yatak odamın, mutfağın kapısını ve eşyalarımı
kırıp gittiler. Ev kayınbabama aittir. Çıktığımızda evimizde bir hasar yoktu. 3 gün önce eve dönmek
zorunda kaldık. Kapılarımız kırılmış, perdelerimiz yanmış, eşyalarımız dağıtılmıştı. Eşim hamallık
yapıyor. Zaten fakirdik, şu an evdeki eşyalarda kullanılamaz halde. Çocuklarım henüz okula gitmiyor.
Daha önce başka bir yere başvurmadık. İHD’den yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sabiha Munğan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim ve 6
çocuğumla birlikte kalıyorum. İlk başlayan yasak bölgesindeydik. Zor koşullarda kalıyorduk. Sürekli
silah ve top seslerinden dolayı (elektirik ve su kesikti) yaklaşık bir ay önce çıkmak zorunda kaldık. Şu
anda amcalar da kalıyoruz. Evde 12 kişi yaşıyoruz. Zor durumdayız. Çocuklarımızın psikolojileri
bozulmuş. Okula gidemiyorlar. Sosyal yardımlaşmaya başvurdum, bana 1.000 TL verdiler, başka bir
yardım almadım. Oluşan maddi-manevi zararımızın karşılanması için İHD’den yardım talep ediyorum.”
İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Salğın şu beyanlarda bulundu: “Ben Sur
içinde 21 yıldır esnafım. ‘Salğın Tekstil’ isimli iş yerim bulunmaktadır. 5 aydır yaşanan sokağa çıkma
yasağı ve çatışmalar nedeniyle iş yerimi açamıyorum. Özellikle son 2,5 aydır Sur’da ve bazı
mahallelerde devam eden yasak nedeniyle, işyerimin önünde polis barikatı bulunuyor. Bu nedenle iş
yerimi açamıyorum. Benim ve benimle aynı sokakta bulunan esnafların işyerleri 1,5 ay önce
taranmıştı. Benim bir ambarım var, 7 kilitli. Bir hafta önce 7 kilidi de kırılmış, ambara girilmiş, alt üst
edilmiş ve fakat hiçbir şey alınmamıştı. Son üç aydır çeklerimi ödeyemiyorum. Ticari hayatım bitme
noktasına geldi. Kiramı ödeyemiyorum, giderlerimi karşılayamıyorum. Mağduriyetimin giderilmesi için
sizden hukuki destek istiyorum. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ramazan Temel, şu beyanlarda bulundu: “Ben
yaklaşık olarak 24 yıldır Sur’da ikamet ediyorum. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evimi terk etmek
zorunda kaldım. İş yerimde yaklaşık 200 metre mesafede bulunmaktadır. İşim, tekstil üzerinedir. 3
aydır işyerimi açamıyorum. Orada konuşlanan devlet güçleri, işyerimi açmama müsaade etmiyor. 2
aydın beri evimize gidemiyoruz. Aldığımız duyumlara göre, evimize baskın yapılmış, kapılarımız
kırılmış ve eşyalarımız zarar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Şu anda akrabalarımızın yanında kalıyoruz.
93 yılında koruculuk baskısına maruz kaldık. Kabul etmediğimiz için, yerimizden ettiler. Bizim bu
mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Evimize ve işyerimize zarar verenlerden şikayetçiyiz. Bu
konuda sizden yardım talep ediyoruz. ” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mahmut Altın, şu beyanlarda bulundu: “Sur ilçesinde,
iki katlı avlulu evde 4 aile toplam 11 kişi kalıyorduk. 3’ü özürlü. 27.01.2016’da sabah kalktığımızda
hendek kazılmıştı. Komşular çıkıp gidiyordu. Bizde hemen toparlanıp çıkmaya başladık. Çok
korkmuştuk. Ordakiler polislerin ‘evlerinizi boşaltın’ şeklinde anons yaptıklarını söylediler. Şehitlikteki
kardeşimin evinde kalıyorum. Bir kısmımızda akrabalarda kalıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya
başvurduk, ancak kaydımızı almadılar. Ertesi gün eşyalarımızı almak için gittik. Ancak polisler izin
vermedi. Yasak kalktığında evimize gittiğimizde kapımız kırılmış, içeri girilmiş, yemek yenmiş ve
eşyalar dağıtılmıştı. Evdeki odunlarımızı götürmüşlerdi. Oluşan maddi-manevi zararımızın
karşılanması için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
5 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Songül Özdemir, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da güvenlik güçlerinin ‘evinizi terk edin’ anonsu üzerine, sadece üstümüzü giyinerek
evden çıktık. Biz evde 5 kişiydik, ev kaynamama aitti ama kira ödemiyorduk. Silah sesleri yüzünden
evden çok zor ayrılabildik. Evden ayrıldığımız gün evde her hangi bir hasar yoktu. Ama yasak
kalktıktan sonra, eve gittik. Evde büyük hasar vardı. Kapılar, camlar, sobalar kırılmış, eşyalar da
dağıtılmıştı. Birkaç gün akrabalarımıza sığındık. Ev kiralayacak durumumuz olmadığı için evimize geri
döndük. Ancak ev yaşanacak halde değil. Eşimin sabit bir mesleği yok. Maddi ve manevi olarak zarar
gördük.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

8 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ramazan Sütçü, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016
günü evimin önünde hendek vardı. Sonra bir patlama oldu. O gün evimizi terk etmek zorunda kaldık.
Ev bize aittir. Çıkarken üstümüzü, yataklarımızı, beyaz eşyalarımızı alabildik. Evden ayrıldığımızda
herhangi bir hasar evimizde yoktu. 2 gün sonra eve gittiğimizde evimizde büyük hasarlar olduğunu
gördüm. Hepsini görüntüledim ve fotoğraflarını çektim. Evde 8 kişi yaşıyorduk. Şimdi cezaevi civarında
ev kiraladık. (500 TL). Maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Üç çocuğum öğrenciydi. 1’, hariç,
diğerleri okula gidemedi. 3 çocuğum çölyak hastası, 1’i de bedensel özürlüdür. Daha çok mağdur
oldum. Evimizden eşya olarak TV ve Buzdolabı olmadığını tespit ettim. Sosyal yardımlaşma,
kaymakamlık ve karakola gittim. Dilekçe başvurumu kabul etmediler. Sonra size geldik. Evi terk
ettiğimiz gün Kervansaray otelinin orada güvenlik güçleri üzerimize doğru ateş ediyordu. Çabuk gidin
diye uyardılar. Orada kalan tüm akrabalarımda mahalleyi terk ettiler. Sizden bu konuda destek talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sadrettin Arslan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Aralık
1’den beri evden çıktım. Mahallemiz yasak olduğu için giremiyorum. Ben yalnız yaşıyorum. Hiçbir
eşyamı almadan evden çıktım. Her gün bir yakınımda kalıyorum. Evim şuan ne haldedir bilmiyorum.
Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Zararlarımın karşılanmasını istiyorum. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Suzan Demir, şu beyanlarda bulundu: “Ben, eşim ve 5
çocuğumla yukarda belirttiğim adreste oturuyorduk. (Ali Paşa Mah. Çeşme Sok. No:6 Sur)
27.01.2016’da dışarı çıktığımız da hendekler vardı. Bizde çocuklarımızı alıp çıktık. Bu arada polisler
tarafından da anons yapılıyordu. Evlerinizi terk edin diye. Üzerimize aldığımız elbiselerimizle çıktık.
Çıkarken kimse bize zorluk çıkarmadı. Şuanda bağlarda kiraladığımız bir evde kalıyoruz. Ancak
adresini bilmiyorum. Ertesi gün eşyalarımızı almaya gittiğimizde polisler bırakmadılar. Yasak
kalktığında eve gittiğimizde kapılar kırılmıştı. Eve girilmiş ve her şey dağıtılmıştır. Eşyalarımızın yerleri
değiştirilmişti. Eşim sebze kasalarını yapıp satıyordu. Hepsi kırılmış ve atılmıştı. Okula 5 çocuğum
gidiyordu. Şuanda eğitimlerine devam edemiyorlar. 300 TL yardım aldım. Başkada yardım almadım.
Maddi ve manevi olarak zarara uğradım. Bu zararlarımın karşılanması için sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hanifi İzgi, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2016’da
polisler tarafından yapılan anonsta evlerimizin boşaltılması istendi. Panik halinde ve mecburi olarak
boşalttık. Evden çıktıktan sonra yakın akrabalarımıza sığındık. Hiçbir eşyamızı alamadık. Üstümüzdeki
elbiselerle çıktık. Perişan olduk. Mağdur olduk. Kaymakamlığa yaptığımız başvurulara rağmen bir
sonuç alamadım. Ben devletten şikâyetçiyim. Evlerimizdeki eşyalarımızı almak için gittiğimizde polisler
bırakmadılar. Ben maddi ve manevi olarak bitmiş durumdayım. Psikolojim bozuldu. Travma
yaşamaktayım. Kendi ülkemde ve şehrimde yoksullaştım. Kişi hürriyetti olmadığı gibi can
güvenliğimizde kalmamıştır. Her an nereden geleceği belli olmayan bir kurşuna hedef olabiliriz.
Davacıyım. Bütün dünyanın gözleri önünde bunlar yaşanırken kimsenin ses çıkarmaması insanlık
ayıbıdır. İnsan hak ve hukukuna uygun yaşam talep etmekteyim. Gereğinin yapılması hususunda
gereğinin yapılmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
8 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Münevver Atala, şu beyanlarda bulundu:
“27.01.2016’da sabah uyandığımda etrafta olayların olacağını ve ortamın tehlikeli olduğu hissi ile
evden çıktık. Ablamın evine gittik. Sonra akşamı güvenlik güçlerinin bombalaması sonucu evimin
harap olduğunu duydum. Sokağa çıkma yasağı kalkınca evimi görmeye gittim. Bombanın etkisiyle
evimin içi dışı her şey zarar görmüş. Çoğu kullanılamaz hale geldi. Evimin içi bilerek aranmış,
darmadağın edilmiş. Sur belediyesine yardım için başvuru da bulundum. Kaymakamlık ve Vâkıfa da
başvuruda bulundum. Emir gelmediği için başvurumu kabul etmediler. Ben şuan babamdan kalan 400
liralık emekli maaşından geçiniyorum. Kira vermediğim için ablamda kalıyorum. Onlarında durumu iyi
değil. Ablamın 3 çocuğu var. 2’si işsiz, eşi de vefat etmiş, durumları iyi değildir. Böyle nereye kadar
idare edeceğiz bilmiyorum. Devlettin hakkı yoktu evimi yıkmaya, onlardan şikâyetçiyim. Evimi
onarsınlar. Surdaki insanlar, bizde dâhil hepsi fakir insanlarız. Bu haksızlığı kabul etmiyorum. Ben
evimi istiyorum. Sorumluların hemen harekete geçmesini istiyorum. Ben evimi kıt kanaat boğazımdan
keserek onarmıştım. Ne hakları vardı yıkmaya, yok etmeye. Bütün bunlardan kaynaklı olarak sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
9 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ramazan Doğanay, şu beyanlarda bulundu: “1993
yılından bu yana ikamet ettiğim Sur ilçesi Hasırlı mahallesinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı

birlikte, ilkin evimi terk etmedim. Yasak sırasında evimin damında beslediğim tavuklara yem verirken,
askerlerin helikopterlerden bomba attılar. Çocuklarım psikolojisi bozuldu. Yasağa ara verilmesi
üzerine, yanımıza hiçbir eşya almadan, evden ayrıldık. Şu anda evime ne oldu bilmiyorum. Davacıyım,
sizden hukuki yardım istiyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
9 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Abdülmecit Kılıç, şu beyanlarda bulundu: “Sur’da
sokağa çıkma yasağı ile beraber, evimde ailem ile birlikte bulunduğum sırada, helikopterlerden ve
güvenlik güçleri tarafından evime ateş açıldı. Ailem zarar görmedi. Ancak evimiz, içerisinde bulunan
eşyalarımız tahrip oldu. Sizden, hukuki yardım talep ediyorum.” İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ
10 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Cengiz Erişen, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve ailem
27.01.2016 sabahı güvenlik güçlerinin bize anonsla evlerinizi hemen boşaltın yoksa kötü olacak
denildi. Bende 4 çocuğum ve eşimle birlikte apar-topar üstümüzdekilerle evi terk ettik. Şuan Bağlardaki
yakınlarımın yanında kalıyoruz. Onlarda 8 nüfus ve ekonomik durumları iyi değil. Bizde 6 nüfus onlarla
beraber kalıyoruz. Ben ve eşim 4-5 gündür eve döndük ama çocuklarım hala Bağlardaki yakınlarımın
yanında kalıyor. Eve döndüğümüzde gördüğümüz manzaradan dolayı şok olduk. Güvenlik güçleri
evimi karargah olarak kullanmışlar. Eve gittiğimizde çay yapmışlar, halen sıcak duruyordu. Soba kurup
yakmışlar, kapımı kırmışlar, klimamı taramışlar, kanepemi, koltuğumu kırmışlar. Pencerem mermi izleri
ie dolu her tarafı harap etmişler. Şuan çok mağduruz. Ve her an korkuyla evde kalıyoruz. Yarın ne
olacak bilmiyoruz. Sizden yardım talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
10 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Nefaet Pehlivan, şu beyanlarda bulundu: “Sokakta
hendeklerin açılması ve polis anonslarıyla birlikte mahalle sakinlerinin kaçışmaları ve terk etmeleri ile
birlikte 27.01.2016’da evimi terk etmek zorunda kaldım. Sonrada psikolojik olarak korktuğumuzdan
evime geri dönemiyorum. Bir süredir kardeşimde kalıyorum. 4 nüfusla 6 nüfuslu kardeşimde
kalıyorum. Kendileri de kirada kalıyorlar. Bu durumda da rahat yaşama hakkımı yitirdim. Kendileri de
zor durumdadır. Bu konuda gerekli desteği sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
10 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Dümrete Doğan, şu beyanlarda bulundu: “Ben 5
yıldan beri yukarıda belirttiğim adreste tütün kıyma işlemini yapıyordum. (Lalebey mah. Dörtler 1. Sok.
no: 11 Sur)27.01.2016’da sokağa çıkma yasağı uygulandığında dükkanımdaki eşyalarımı almaya
gittim. Yasaktan dolayı giremedim. Depom 2 katlıdır. Eski Sur evlerindendir. İçinde yaklaşık olarak 1,5
ton tütün, tütün kıyma makinesini 32 milyona almıştım. Bunlar ve içerdeki eşyalar kapıyı kırarak içeri
girilmiş her şey ateşe verilmiştir. Kül olmuş evimde çökmüş durumdadır. Kaymakamlığa başvurdum
oradaki polis “terör örgütü” yaptığını söyleyip imzalarsan zararını öderiz. Bende bunu kabul etmedim.
Bundan dolayı ortaya çıkan maddi ve manevi zararım için sizden yardım talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
11 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mevlut Çakır, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. (Lalebey mah. Taşkıran sok. no:5 Sur) kaldığım ve
babama aittir. 27.01.2016 günü biz hastanedeyken, kız kardeşim telefon açtı. “Ağabey anons etmişler,
gelin evden çıkmamız lazım” dedi. Bizde apar topar eve gittik. Birkaç üst baş elbise alarak
akrabamızın yanına sığındık. 6 çocuğum var. 8 kişi evde yaşıyoruz. 3 çocuğum okula gidiyor. Evden
ayrıldığımız gün hiçbir hasar yoktu. Yasağın kalktığı gün eve geldik. Evin kapıları kırıktı. Eşyalar
dağıtılmıştı. Evden demir makaslarım alınmıştı. Ev oturulmaz haldeydi. Sadece dış kapıyı onarabildim.
Kira ödeyecek gücüm olmadığından eve geri gelmek zorunda kaldık. Sadece rojava derneğine yardım
için gittim. Eşim de sosyal yardımlaşmaya dilekçe verdi ama daha bir cevap gelmedi. Çok zor
durumdayız. Çalışamıyorum. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. Mağduriyetimin giderilmesini
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Züleyha Bakan, şu beyanlarda bulundu: “Ben
yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet ediyorum. Evim kiraydı. Ben, 2 kızım ve oğlumla birlikte
kalıyordum. Gece seslerden uyandığımda evimizin önüne hendek kazıldığını gördüm. Uyuyamadık.
27.01.2016’da sabah saat 08.30 civarında üzerimize aldığımız elbiselerimizle çıktık. Yanı başımız da
silahlar sıkılıyordu. Huzurevlerinde oturan teyzem kızına sığındım. Aynı gün eşyalarımızı almaya
geldik. Ancak polisler bırakmadılar. Eşyalarımızı alamadık. Mağduruz. Yasaklar kalktıktan sonra geri
döndüğümüzde kapılarımız kırılmış, camlar açılmış ve kırık, eşyalarımız dağıtılmış ve hasar
görmüştüler. Kızım okula gidemiyor. Oğlum cezaevindedir durumum iyi değil. Şuanda annemin
yanında kalıyorum. Olaylardan dolayı oluşan maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)

12 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ülkü Bakan, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirttiğim adreste ikamet ediyordum. (Melikahmet mah. Dolapçı sok. Yeşil apt. kat: 2 no: 3 Sur)
annem ve babam da kalıyordu. Ancak olaydan önce yasakların olduğu dönemde çıkardım.
27.01.2016’da ablamdaydım. Gece 01.00’da hendekler kazılmaya başladı. Bizim binanın önüne
patlayıcı konuldu. Eve dönemdim. Eşyalarımız içerdeydi alamadık. Anonsla çıkmamız istendi. Bizde
hemen yanımıza aldıklarımızla çıktık. Ancak ertesi gün eşyalarımızı almaya gittiğimizde polisler
bırakmadılar. Bu durumda oluşan maddi ve manevi zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Ayrıca
evimize geri döndüğümüzde evimiz yıkık dökük, ciddi hasar oluşmuştu. Ayrıca altta dükkânımız vardı
oda yıkılmıştı. Sur kaymakamlığına yaptığımız başvuruda şuanda yapılacak bir şey olmadığını
belirttiler. Bu olaylardan kaynaklı olarak maddi ve manevi zararımın karşılanmasını istiyorum. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
13 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ahmet Pervane, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim
olan Mehmetşah Pervane, Hasırlı mahallesinde ikamet ediyordu. Sokağa çıkma yasağı olduğunda
dışarı çıkamamıştı. Yalnız yaşıyordu. Yaşadığı ev kendisine aittir. O günden beridir kendisinden haber
alamıyoruz. Valiliğe başvuruda bulundum. Onlarda emniyet müdürlüğüne yönlendirdiler. Emniyet
müdürlüğü de Çarşı Karakoluna yönlendirdiler. Bana yardımcı olmadılar. Ağabeyimin hayatından
endişe ediyorum. 73 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
15 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ali Demir, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 1 hafta
öncesinde akşam saat 6 ve ya 7 civarında oğlumun maliki olduğu ancak kiralık olarak verdiği
Huzurevleri Semtindeki dükkânıma çatışmalardan kaynaklı kurşunlar isabet etmiştir. Söz konusu
tarihte dükkânın içinde müşteriler de bulunmaktaydı. Ancak şans eseri yaralanan olmadı. Çatışma
sonucu dükkâna isabet eden kurşun izleri halen de bulunmaktadır. Tüm bu yaşananlar dolayısıyla
maddi ve manevi anlamda zarar görmüş bulunmaktayım. Dükkânıma kurşun isabet etmesi sebebiyle
sorumlular hakkında soruşturma başlatılması gerekmektedir. Bu konuda hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
16 Şubat 2016’da şubemize başvuruda bulunan Cuma Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Sur içinde
sokağa çıkma yasağı ilan edilince bir süre evimizde kaldık. Ancak can güvenliğimiz olmadığı için
yaklaşık 2 aydır zorunlu olarak evimizden çıktık. Evde toplam 12 kişi yaşıyorduk. Bayramoğlunda ev
kiraladık. Orada kalıyoruz. Ancak geçim sıkıntı çekiyoruz. Suriçindeki ev bize aittir. Şuan evimiz ne
durumda bilmiyoruz. Zorunlu göç ettiğimiz için maddi ve manevi olarak mağdur olduk. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
1 Mart 2016’da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesine bağlı Yeşilova köyünde, kendisine ait
tapulu arazide ev yapmak isteyen Mikat Kaynak isimli yurttaş, Yeşilova Hudut Taburu'na yaklaşık 100
metre uzaklıktaki arazisine gidip kazı başlattı. Ancak, tabura bağlı askerler söz konusu tapulu arazinin
karakola yakın olduğu gerekçesiyle, "Buraya ev yapamazsınız, buna müsaade etmeyiz" diyerek iş
makinesini durdurdu. Kaynak olaya ilişkin şunları anlattı: "Benim tapulu arazim ve ev yapmak istedim,
ancak aldırış etmeyerek bizi buradan çıkardılar. Ev yapacak başka yerim yok ve yıllardır kendime ev
yapma hayaliyle yaşıyorum. Şimdi de devletin askerleri engel oluyor. Ne yapacağımı bilmiyorum"
diyerek, duruma tepki gösterdi.
1 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Bekir Orak, şu beyanlarda bulundu: “Annem Şemse,
kardeşim Ahmet Orak Hasırlı mahallesinde ikamet ediyorlardı. 2 Ekim tarihinden bu yana uygulanan
sokağa çıkma yasağında zorla çıkarıldılar. O günden beri oraya gidemedik. Evdeki hiçbir eşyalarını
alamadık. Kardeşimin psikiyatr hastasıdır ve sürekli tedavi görüyordu. Şuanda hastanede yatıyor.
Aldığımız bilgiye göre bilgiye göre evimiz yıkılmış durumdadır. Annem şuanda bizde kalıyor. Bizi zorla
yerimizden edenlerden şikâyetçiyim. Aynı zamanda oluşan maddi ve manevi zararımın karşılanması
için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Aktar, şu beyanlarda bulundu: “Belirtmiş
olduğum adreste internet cafem bulunmaktaydı. İş yerim 100 metre karedir. İşyerimin mülkü de
benimdir. İşyerim de 41 adet bilgisayar, 7 adet play station, play stationa bağlı 102 ekran Samsung
televizyonlarım vardı. 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet jeneratör, 2 adet yükseltici 2 tane ayaklı klima
bulunmaktaydı. 41 adet bilgisayar masası ve sandalyesi, 2 adet kola dolabı, 5.000 TL’lik içecek ürünü
bulunmaktaydı. Ancak sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra Sur içine giremediğim için iş yerim

işletemedim. Zaten zaman zaman Sur içinden çıkan komşularımdan iş yerim tahrip edildiğini
öğrendim. Tahminimce yüksek bir mebla zararım bulunmaktadır. Ben defalarca girişimde bulundum. İş
yerimin bulunduğu yerde herhangi bir çatışma durumum söz konusu olmamasına iş yerimin akıbetini
öğrenmeme izin verilmedi. Yaşadığım mağduriyetinin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
5 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Mehmet Nesih Çağlar, şu beyanlarda bulundu: “Belirtmiş
olduğum adreste kahvehane işletmekteyim. İkametim de kıraathanemin üstüdür. Sokağa çıkma
yasağıyla birlikte ikametimi terk etmek zorunda kaldım. Kıraathanemi de işletememekteyim. Şuan da
Yenişehir ilçesinde bir evde kirada oturuyorum. 5 çocuğum bulunmaktadır. Sokağa çıkma yasağından
kaynaklı kızım Songül 1,5 ay okula gidemedi. (Kendisi Melik Ahmet Lisesi 3. Sınıf öğrencisidir) sokağa
çıkma yasağından kaynaklı iş yerimi işletememekteyim. Benim oradaki kiram 1.500,00 TL’dir. Ben
hem kira bedelini ödüyorum, hem de işletemiyorum. Kiracı olarak bulunduğum evde doğalgazlı, aidat
dâhil 1.250,00 TL ödemek zorunda kaldım. Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
14 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Muazzez Çetin, şu beyanlarda bulundu: “Belirtmiş
olduğum adreste ikamet ediyordum. Ta ki Sur’da sokağa çıkma yasağı başlatılana kadar. Çatışmalar
ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde, 1 günlük yasağın kaldırıldığı günden 4 gün sonra,
polis güçlerince evden çıkarıldık. Evden ayrıldığımızda herhangi bir eşya ya da elbise yanımıza
alamadık. İzin vermediler. O günlerde evimizde hiçbir hasar yoktu. Ev kocamın ailesine ait yani
bizimdi. Biz 5 kişilik bir aileyiz. 3 çocuğum var. 3 çocuğumdan 2’si okula gidiyordu. Ancak yasak
olduğundan sonra hiç okula gidemediler. Evimizin ne halde olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Şuan da
Bağlarda kaynanamın yanına sığındık. Kaynanam da kira da oturuyor. Kirası 430 TL’dir. Kira verme
konusunda yardımcı olmamız gerekiyor. Ancak son 3 aydır kira veremiyoruz. Kocamın sabit bir işi yok.
Yeşil kartlıyız. Valiliğe başvurduk. Sosyal yardımlaşma sadece 1 defa 500 TL verdiler. Belediye’ye de
başvurduk ama para ya da gıda yardım alamadım. Evim de beyaz eşyalarımız vardı ve hepsi yeniydi.
Geçen yıl zor koşullarda aldık. Evimi ve eşyalarımı merak ediyorum. Biran evvel hasarımın tespitinin
yapılmasını, zararlarımızın devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
20 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Erhan Erkan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Sokağa çıkma yasağından 10 gün sonra hamile eşim
ve çocuklarımla birlikte apar topar evimden çıktık. Evimizi, eşyamızı geride bıraktık. Ben ve ailem her
gün bir akrabamın evinde kalmaya çalışıyoruz. İşim yok ve geçimimi sağlayamıyorum. Durduk yere
evimin önünde beni ve çocuklarımı darp ettiler. Çok mağdurum. Mağduriyetimin giderilmesini
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
22 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Şehmus Aygün, şu beyanlarda bulundu: “Ben yukarıda
belirtmiş olduğum adreste oturuyorum. 07.03.2016’da Bağlar Kaynartepe mahallesinde sokağa çıkma
yasağı başladığında eşim ve 7 çocuğumla yanımıza hiçbir şey almadan çıktık. Çıkarken herkesin
çıkması üzerine bizde çıktık. Damadımın evine gittik. Ben 08.03.2016’da eve bakmaya geldim. İçeri
girmeye çalıştım girdim. İçeri girdiğimde evin altında bulunan araba yanmış durumdaydı. Beraberinde
benimde evim yanmış durumdaydı. Yanmayan bir mutfak kalmıştı. Oda yanan şeylerin üzerine
düşerek zarar görmüştü. Zararımın karşılamasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
22 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Fatma Gönden, şu beyanlarda bulundu: “Ben belirtmiş
olduğum adreste ikamet ediyordum. Evimin karşısında da kuaför dükkânım vardı. Sur’da ilk sokağa
çıkma yasağı olduğundan çatışmalar başladı. Çatışmalar devam ederken yanımızı hiçbir şey almadan
evimizden çıkmak zorunda kaldık. Bir günlük aradan sonra evimize gittik. 2 saatliğine sokağa çıkma
yasağı kaldırıldı bende evime gidip baktım. Evim darmadağın halde ve sağlam bir eşya dahi
bırakılmamıştı. 4 aydan beridir de yasaklardan dolayı giremedik. Yalnız şuanda basında gördüğümüz
fotoğraflardan taşınan molozlardan kendi eşyalarımı bana ait manken, gelinlik ve malzemelerimi
gördüm. Mağdurum. Şuanda babamın evinde kalıyorum. 4 nüfusuz ve ailemde maddi olarak durumu
iyi değildir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
22 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Hatice Gündüz, şu beyanlarda bulundu: “Kasım
ayından başlayan sokağa çıkma yasağıyla beraber evden çıkmak zorunda kaldık. Ben ve iki
çocuğumla beraber evden çıktık. O anda güvenlik güçleri evimize girdi. 3 katlı binanın üst katına mevzi

kurdular. Baktım çatışma çıkacak, çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarımla Çamlıca’daki annemlere
gittik. Şimdi de kiraladığım evde oturuyorum. Etrafımda bulunan kişilerin yardımıyla geçiniyoruz. Hiçbir
eşyamızı alamadık. Üzerimizdeki elbiselerle çıktık. Sosyal yardımlaşmadan iki defa yalnız 2 bin lira
aldık. Onun dışında hiçbir yardım alamadık. Evim ne durumda bilmiyorum. Çok mağduruz. Sizden bu
konuda destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
25 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Muharrem Şen, şu beyanlarda bulundu: “Ben Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ben, eşim ve 6 çocuğumla kalıyordum. Sur’da 4 ay
önce başlayan sokağa çıkma yasağından dolayı güvenlik güçleri tarafından evimizi boşaltmamız
istenmesi üzerine hiçbir eşyamızı alamadan çıkmak zorunda kaldık. Eşyalarımızı almaya gittik ancak
bırakmadılar. O günden bu yana Bağlarda kardeşim de kalıyorum. Evim var mı yok mu, eşyalarım ne
durumda bilmiyorum. Sosyal yardımlaşmadan bir kısım yardım aldım. Gıda yardımını da belediyeden
temin etmeye çalıştım. Çocuklarımın eğitimi aksadı. Okula gidemediler. Beni evimden çıkaranlardan
şikâyetçiyim. Maddi ve manevi zararlarımın karşılanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
28 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Bedriye Erkan, şu beyanlarda bulundu: “ Ben belirtmiş
olduğum adreste ikamet ediyorum. Ben, eşim ve 6 çocuğumla kalıyordum. Tahir Elçi’nin öldürüldüğü
günden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Biz de 10 gün zar zor evimizde kalabildik. Sonra
elimize aldığımız beyaz bayrakla evden çıktık. Sadece üstümüzdeki elbiselerle çıktık. Şimdi her gün
ayrı yerde kalıyoruz. Perişanız ve mağdur durumdayız. Yanlarında kaldığımız yakınlarımızın da
durumu iyi değildir. Evimiz, eşyamız ne durumda bilmiyoruz. Şimdi de evimizi bizden alacaklarını
söylüyorlar. Biz evimizi vermek istemiyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını talep
ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
28 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Ruken Güzelaslan, şu beyanlarda bulundu: “Ben
Yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Yaklaşık 5 aydır Sur’da ilan edilen sokağa
çıkma yasakları ile birlikte kiralık olarak kullandığım evden çıkmak zorunda kaldık. Yeni evliyim ve 1
yaşında bir çocuğum var. Eşimle birlikte annemin evinde kaldık. Şimdi Bağlarda kiraladığımız bir evde
kalıyoruz. Eşimin az geliriyle geçinmeye çalışıyoruz. Sosyal yardımlaşmadan 3 defa kira yardımı
aldım. Şuanda evin ne halde bilmiyorum. Tüm çeyiz eşyalarım da evde kaldı. Hepsi yeniydi. Maddi ve
manevi mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
29 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Aydın Kayar, şu beyanlarda bulundu: “Ben belirtmiş
olduğum adreste eşim ve çocuklarımla birlikte ikamet ediyordum. Yaklaşık 4 ay önce sokağa çıkma
yasağında emniyet yetkililerinin evinizi terk edin anonsu üzerine çıkmak zorunda kaldık. Çıkarken
hiçbir eşyamızı alamadık. Çocuklarım okula gidemediler. Psikolojileri bozuldu. Birçok kez eşyalarımı
almak için gittik ancak emniyet yetkilileri izin vermedi. Evimize ne olmuş, eşyalarımız ne durumda
olduğunu bilmiyoruz. En son Sur’un kamulaştırılması işlemi ile ilgili olarak duyduğumuza göre evimizi
yakmışlar. Bu konuda bizi evimizden çıkaranlardan şikâyetçiyim. Oluşan maddi ve manevi zararlarımın
karşılanmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
30 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Sultan Sal, şu beyanlarda bulundu: “04 Kasım 2016
tarihinden itibaren Sur içinde yaşanan çatışmalardan dolayı polislerin bizzat bizleri evimizden
almasıyla terk etmek zorunda kaldık. Bizler ailece büyük bir mağduriyet yaşadık. Tüm eşyalarımız
içerde resimlerimiz dahi kaldı. Kaymakamlığa başvurup mağduriyetimizi belirttik. Sur kaymakamı
bizlere kira parası verdi ve yine büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Kendim fakülte açık öğretim
öğrencisiyim. Harçlarımı ödeyemediğimden dolayı eğitimimi yarıda bıraktım. Kültürümüz,
çocukluğumuz ve tarihimiz olan Sur ve Sur’daki evimizi bırakmak istemediğimizden kamulaştırma
kararına karşıyız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
30 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Gülten Önlü, şu beyanlarda bulundu: “Ben Yukarıda
belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ailemle beraber 15 yıldır burada yaşıyorduk. Sur’daki
çatışmalar ve sokağa çıkma yasaklarında emniyet güçleri anons yaparak evimizi terk etmemizi istedi.
O günden bu yana evimize gidemedik. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Sur kaymakamlığına başvuruda
bulundum. Kira yardımı yapılıyor. Şuan da ablamın evinde kalıyorum. Evimi merak ediyorum. Valilikten
evimi görmek için kâğıt aldım ve ziynet eşyalarımın olduğunu söyledim. 2 saat sonra gittiğimde evimin
yıkılmış olduğunu gördüm. Bunları yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)

31 Mart 2016’da şubemize başvuruda bulunan Nesime Sayılır, şu beyanlarda bulundu: “Sur’daki
yasağın 4. Gününde evimi terk etmek zorunda kaldım. Çatışmadan dolayı evimizin çatısı da
etkilenmiştir. Evin mülkü babamın adınadır. Annem hala hayattadır. 1 hafta önce yüksek bir binadan
mahallemize baktık evimizin yerle bir olduğunu gördük. Evim de bütün beyaz eşyalar, televizyon ve
her ihtiyacımızı karşılayan eşyalarımız vardı. Şimdi oğlumun evine sığındık. Onlarda kiracıdır. Biz 4 ve
oğlumlar da 4 kişi toplam 8 kişi aynı evde kalıyoruz. Maddi olarak zor durumdayız. Sadece kocam
emekli maaşı alıyor, ayrıca sakattır. Başka gelirimiz yoktur. Daha önce valiliğe başvurduk. Bize 3 defa
1000 TL yanı toplamda 3000 TL aldık. 40 yıldır kaldığım evimizin, toprağımın kamulaştırılmasını
istemiyorum. Buna karşıyız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
1 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayhan Bozkır, şu beyanlarda bulundu:
“30.12.2016’da polisler yıllarca ikamet ettiğim evime gelerek zorla evimden çıkardılar. Evimden
çıkarken sadece çocuklarımı alarak çıktım. Evimden çıkarken yanıma hiçbir eşya alamadım hatta
ziynet eşyalarımı dahi çıkartamadım. Oğlum nişanlıydı. Ona ait eşyalarımı bile alamadım. Kışın
ortasından evimizden çıktığımız için çok büyük mağduriyet yaşadık. Sur kaymakamlığına başvuruda
bulundum bana kira yardımında bulundular. Tek isteğim evime tekrar dönmektir. Bana bu haksızlığı ve
hukuksuzluğu yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
4 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Naci Aşan, şu beyanlarda
bulundu: “Sur’da başlayan sokağa çıkma yasağıyla beraber ben, eşim ve 8 çocuğumla beraber yasak
süresinde 9 gün evde kaldık. 2 çocuğum üniversite öğrencisidir. Eve geldiler ve yasak dolayısıyla
çıkamadılar. Şuan üniversite yönetimi sorun çıkarıyor. Çatışma olduğunda evdeydik ve üzerimizden
kurşunlar geçiyordu. Soba bacasından roket mermisi değdi. Artık kalamayacağımızı anladık. Oradan
apar topar eşyamızı, her şeyimizi bırakarak çıktık. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şuan Yenişehir’de
kiralık bir evde oturuyoruz. Yakınlarımızın desteğiyle biraz eşya toplandı. Ancak onlarla idareten
yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda evlerimizin kamulaştırılacağı belirtiliyor. Bizimle herhangi bir görüşme
yapılmadı. Evimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Evim ne oldu, eşyam ne durumda bilmiyorum. Ben
evimi vermek istemiyorum. Hem haksızlığa ve zulme uğradık, hem de evimizi bizden almak istiyorlar.
Bu konuda çok mağduruz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
4 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necmettin Akar, şu beyanlarda
bulundu: “Ekim 2015 tarihinde bütün aile evden ayrıldık. O günlerde evimizin olduğu civarda silah
sesleri geliyordu, çatışmalar oluyordu. Huzursuz olduğumuz için evi terk ettik. Diclekentte kızımın
evine yerleştik. Sur’daki evde ben ve iki eşimin adınadır. Toplamda 5kişiyiz. 03.04.2016 günü evimizi
görmek istedik ama evimiz tamamen yıkılmıştı. Bütün ihtiyacımız olan eşyalarımız içindeydi. Hepsi yok
oldu. Bütün geçmişimiz, yaşantımız maddi ve manevi olarak yok oldu. Biz evimizin kamulaştırılmasını
istemiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”
4 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Bozkır, şu beyanlarda
bulundu: “Ben, 4 çocuğum ve eşimle birlikte Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte
mahalleden ayrılmadık. Tüm baskılara ve çatışmalara rağmen mahalleden çıkmadık. Güvenlik güçleri
evimizin önünden zırhlı araçtan rastgele ateş açıyorlardı. Buna rağmen oradan çıkmadık. Evimiz zarar
görmedi. Ama yasak süresinde dışarı çıkmadığımız için çok mağdur olduk. Çocuklarıma yiyecek temin
etmek için çok zorluk çektim. Şimdi kamulaştırma yapılacak deniyor. Ben evimi vermek istemiyorum.
Evim hasarlı değil. Yıkacaklarını söylüyorlar. Bize bir bilgi verilmedi. Nasıl olacak bilmiyorum. Evim
yıkılacaksa bana sormaları gerekmiyor mu? Bunun bedeli ne olacak? Birileri bize bir şey söylemesi
gerekmiyor mu? Bu konuda çaresiz bekliyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda sizden
destek talep ediyorum.”
4 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çakan, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda adresi yazılı olan evimde hala ikamet etmekteyim. Toplamda 4 kişilik bir aileyiz. Kendi
emeğimle aldığım bu evde 1996’dan beri yaşamaktayız. Hiçbir şekilde kamulaşmasını istemiyorum.
Bunun için gerekli yardımın ve işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”
6 Nisan 2016’da şubemize başvuruda bulunan Remziye Kama, şu beyanlarda bulundu: “3 ay önce
sokağa çıkma yasağının geçici olarak kalktığı gün, sürekli çatışmalar olduğu için can güvenliğimiz
olmadığından evi terk ettik. Ev kaynanamın ve eltimin adınaydı. Kira vermiyorduk. Evden hiçbir
eşyamızı alamadık. Şimdi kiracı olduk. 3 çocuğum var. Eşimin belli bir işi yoktur. Maddi ve manevi

olarak çok zor durumda kaldık. Bize ait olan evimizin kamulaşmasını istemiyoruz. Bu konuda sizden
destek talep ediyoruz.”
7 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Veysi Karakuş, şu beyanlarda bulundu:
“Yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Ben yalnız yaşamaktayım. Ancak zaman zaman
kızım evine gidip kalıyorum. Yaklaşık 10 gün önce emniyetten beni aradılar. Bunun üzerine Çarşı
Karakoluna gittim. Oradan evime geçtim. Evimde asker giyimli iki kişi vardı. Bana evin kapısını aç,
dediler. Evin her tarafını aradıktan sonra anahtar bizde kalsın sen git, dediler. Bana amirimiz de
bakacak sonra anahtarı komşuya bırakırız dediler. Oradan ayrıldım. Diğer gün evime gittiğimde evimin
kapısı açıktı. İçeri girdiğimde her tarafta kum torbaları vardı. Mevzi haline getirilmiş, eşyalarım
kullanılmıştı. İznim ve bilgim olmadan evim karakola dönüştürülmüştü. Evimde hukuksuz bir şekilde
arama eylemini gerçekleştiren ve evime zarar veren, evimde mevzi kurup eşyalarımı kullanan, kapımı
açık bırakan kolluk memurlarının tespiti ile gerekli soruşturma işlemlerinin yürütülmesini talep
etmekteyim. Kolluk memurlarının yapmış olduğu işlem açık bir şekilde haksız arama olup; konut
dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Tüm bu
nedenlerden, gerekli soruşturmanın yürütülerek
11 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bediha Ergin, şu beyanlarda bulundu:
“Sur içinde yasak uygulandığından bu yana çıkmak zorunda kaldık. Bizim 2 katlı evimiz vardı. Çatışma
yoğunlaşınca ve yasak olunca çıkmak zorunda kaldık. 4 ay kadar hep sağda, solda yakınlarımızın
yanında kaldık. Yaklaşık 2 haftadır eve döndük. Ama halen yasak devam ediyor. Evimizde oluşan
çatlak dışında bir zarar gelmedi. Şuan ben ve kızım kalıyoruz. Eşim yok. Maddi durumum çok iyi değil.
Şimdi evimizi almak istiyorlar. Biz evimizi vermek istemiyoruz. Bugüne kadar olan zararımızı bile
devlet karşılamadı. Evimizi alırsa ne yaparız bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
14 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saliha Eşme, şu beyanlarda bulundu:
“Aralık ayının ilk hafta sonunda çatışmalardan dolayı ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı can
güvenliğimiz olmadığı için istemediğimiz halde evden ayrılmak zorunda kaldık. Hiçbir eşyamızı
alamadık. Hala evimizi göremedik. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Ev benim adımadır. 5 kişi
yaşıyorduk. Şimdi kirada kalıyoruz. Şu ana kadar devletten toplam da 2.900 TL aldık. Ama maddi ve
manevi olarak çok zor durumda kaldık. Biz yaşadığımız yere dönmek istiyoruz. Kamulaştırmaya
karşıyız. Zaten daha öncede Lice’den göç etmiştik. Göç mağduruyduk. Şimdi aynı zorlukları yaşıyoruz.
Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
25 Nisan 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cengiz Güngörmüş, şu beyanlarda
bulundu: “Çatışmaların başlamasıyla ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte Sur’da
bulunan evimizdeki kiracımız evden çıkmışlar. Biz evimizden bir yıl kadar önce başka bir semte
taşınmıştık. Şuan evimizin yerle bir olduğunu söylüyorlar. Biz henüz evimizi görmedik. Devlet evimizin
kamulaştırma adı altında bizden alacağını söylüyor. Biz bu kamulaştırmaya karşıyız. Bizimle
konuşmuş değil. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
7 Mayıs 2016’da HDP İl Başkanı Metin Besi, Hakkari Yüksekova’da “5 bin ev tahrip edildi. Karakolların
yapılmasının planlandığı bölgelerdeki evler yıkıldı. Kışla, Orman, Mezarlık ve Cumhuriyet mahallerinde
büyük bir yıkım var” dedi. Yüksekova’dan 100 binden fazla insanın göç ettiğini ifade eden Besi, ayrıca
“Van’a 4 bin, Hakkâri merkeze 1800 aile göç etti. Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ve köylere de büyük bir
göç var" dedi.
23 Haziran 2016’da, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Xavesor (Dipekkaya) Bostan (Yanlıpınar)
köylerini çok sayıda zırhı araç ile basan askerler köylüleri köyleri terk etmeleri yönünde tehdit etti.
Nüfusu 200'ün üzerinde olan köylerde askerlerin her akşam köyü bastığını belirten köylüler, askerlerin
kendilerini "Bu köyde ne arıyorsunuz. Bu köy operasyon bölgesindedir. Bu köyden çıkacaksınız" diye
tehdit edildiklerini aktardı.
24 Haziran 2016’da, Diyarbakır’ın Licê (Lice), Karaz (Kocaköy) ve Hezro (Hazro) ilçelerinde
operasyonlar sürerken, Hezro'nun Helhele (Çiftlibahçe) köyü akşam saat 20.00 sularında basıldı.
Helhele köyünden Birsen Uğurlayan (50) adlı kişi, askerlerin köyde 12 evde kalanları zorla dışarı
çıkardığını aktardı. Askerlerin kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve evlerini terk etmediği taktirde evlerini
yakacaklarını söylediğini dile getiren Uğurlayan, evlerini bırakıp köyün diğer yakasında bulunan
yakınlarının yanına geçtiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını aktardı. Askerlerin kendilerine

saldırması üzerine yakınlarının askere itiraz etmesiyle kendilerine silah doğrultulduğunu söyleyen
Uğurlayan, evlerinden zorla çıkarıldıklarını ve askerlerin kendilerine "Yarın evinizi yıkacağız"
tehdidinde bulunduğunu söyledi.
27 Haziran 2016’da, Operasyonların devam ettiği Licê'de, insansızlaştırma politikaları köyleri
boşaltmaya kadar vardı. Kerwas (Yalaza) köyünde bulunan yaklaşık 90 ev, askerler tarafından zorla
boşaltıldı. Köyü işgal eden asker ve özel harekat polislerinin köylülere "Sıcak çatışmaya gireceğiz.
Geniş kapsamlı operasyon yapacağız. Can güvenliğinizden sorumlu değiliz" diyerek, köyü zorla
boşalttıkları öğrenildi.
4 Ağustos 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mihdiye Karabulut, şu beyanlarda
bulundu: “Bundan Yaklaşık 5-6 ay önce benim oturduğum lalebey mahallesinde yasak ilan edildi. Eşim
ve 4 çocuğumla beraber kaynanamın yanına şehitliğe gittik. 9 gün orada kaldık. Yasak kalktı eve
geldik. Evimiz çok kötü durumdaydı. Evimin tavan direkleri kırıktı. 3 demir kapım ve banyo kapısı
yoktu. Eşyalarımın çoğu yoktu. 1 buzdolabı, derin dondurucu, çocuğumun bilgisayarı, 4 battaniyem, 4
halım yoktu. Bende sosyal yardımlaşmaya başvurdum. 1 defa 1000 TL verdiler. Sonra hiçbir şey
vermediler. Kalan eşyalarımı çıkarttım ve şehitlikte kaynanamın yanına taşındık. 10 gün sonra
Adapazarı’na çalışmaya gittik. 2 ay sonra döndük. Ben kaymakamlığa başvurdum. Hasar tespiti için
yardım istedim. Reddettiler. Dilekçemi kabul etmediler. Geç kaldığımı ve artık evimizin kamu malı
olduğunu söylediler. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”
10 Ağustos 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vedat Kesen, şu beyanlarda
bulundu: “Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasaklarında dedem Sur’da tek başına evde yaşıyordu.
Çatışmalar sırasında dedem orda yaşıyordu. İletişim kuramıyordum. Defalarca Valiliğe, emniyete ve
112’yi aramamıza rağmen hiçbir bilgi alamadık. 3 ay önce evi görmek için başvuruda bulunduk.
Gitmemize izin verilmiyordu. Sürekli bekletiyorlardı. Sosyal paylaşımlarda çatışmalar sırasında
dedemin bulunduğu evin yandığını gördüm. 10.08.2016’da polis ve hasar tespit ekibiyle sabah
saatlerinde gittiğimde evin enkaz olduğunu ve tamamen yok olduğunu yol şeklinde kullanılıyordu.
Araba geçecek şekilde kullandıklarını gördük. Hasar tespit ekipleri bazı resimler çekti. Bizi Yenişehir
Kaymakamlığına gönderdiler. Dedemin akıbeti hakkında bilgi almak ve maddi-manevi zararlarımızın
karşılanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
11 Ağustos 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacibekir Mahallesi Sürmeli 2. Sokakta polis bir
eve baskın yaptı. Zırhlı kepçe ve özel harekat timlerinin de katıldığı polis baskınında Şükran Duman,
isimli yurttaşın bahçesinde bomba olduğu iddiasıyla "kontrollü patlatma" adı altında fünye ile
gerçekleştirilen patlama sonucu evin tandırı yerle bir olurken, çevredeki birçok evde hasar gördü.
Polisin tedbir almadan patlatma yapılmasına tepki gösteren Zeliha Duman, "Birden gelip evi
boşaltmamızı istediler, kepçeler bahçenin içine girdi. Sonra büyük bir patlama oldu. Tandırımız yıkıldı,
evimizin camları kırıldı, kapılar kırıldı" diye konuştu. Gerçekleştirilen patlamanın bilinçli olarak
yapıldığını ifade eden Şükran Duman, "Bilerek evimizi yıktılar, artık yeter bu zulüm" diye tepki gösterdi.
12 Ağustos 2016’da, Bitlis'e bağlı Yukarı Ölek köyünde iki ev "Geçici Güvenlik Bölgesi" adı altında
zorla boşaltıldı. Köyde bulunan iki ev zorla boşaltıldı. Köy halkından Hüseyin Elmas, 90'lı yıllarda
başka şehirlere göçertildiklerini, çözüm süreci ile birlikte köylerine geri döndüklerini anlatarak,
baskıların geri döndüğünü dile getirdi. Ormanlık alana karakollardan atılan top mermileri nedeniyle
sürekli yangın çıktığını ve ekinlerin zarar gördüğünü belirten Elmas, "Bizim kimsemiz yok artık,
kimsesiz. Köyümüz kimsesiz. Bize çok hakaret ediyorlar, zulüm ediyorlar. Köyümüzü yakıyorlar, top
atıyorlar. Arazimize ateş açıyorlar, ekinlerimizi ateşe veriyorlar. Allah bunu kabul etmez. Döve döve
evlerinden çıkarmaya çalışıyorlar herkesi. Biz yine evimizi terk etmeyeceğiz, burası bizim dedemizden
babamızdan kaldı, bizi asla çıkaramazlar" diye tepki gösterdi.
13 Ekim 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fikret İşgören, şu beyanlarda bulundu:
“Babam Yakup İşgören, Sur’da tapulu 2 katlı evinde oturmaktadır. 01.10.2016’da bir polis memuru
babamı aradı. Kaymakamlık evinizi bir hafta içerisinde boşaltmanız için bizi yönlendirdi. Dediler.
Paranızı bankadan gidip almanız gerekiyor ve gelip imza atmanız gerekiyor. Parayı da ister alın ister
almayın, evi boşaltmanız lazım” dediler. Biz babamla karakola ve sonrada kaymakamlığa gittik.
Kaymakamlık, TOKİ’nin bize dava açtığını ve davayı kazandıklarını, adımıza paranın yatırıldığını
söyleyip; ev için imza atıp evi boşaltmamızı istediler. Babamla bu durumu soruştururken babam,
üzüntüden kalp krizi geçirdi. Şu an üniversitede yatmaktadır. Babam, göçe zorlanıyor. Ancak babam
evinden çıkmak istemiyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”

26 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde Çelebibağ mahallesinde bulunan Enver
Taşır isimli yurttaşın evini saran askerler aileyi dışarı çıkararak evi ateşe verdi. Evde YPS'lilerin
olduğunu iddia eden askerler içeriyi yanıcı bir maddeyle ateşe verdi. Kimseyi yaklaştırmadıkları ve
yanan evi sabah saatlerine kadar izleyen askerler daha sonra bölgeden ayrıldı. Evi gözleri önünde
ateşe verilen Enver Taşır, yaşatılan zulme isyan ederek gece boyu yağmurun altında kaldıklarını ve
gidecek yerlerinin olmadığını dile getirdi
13 Kasım 2016’da, Van-Hakkari-Şırnak üçgeninde bulunan Feraşin Yaylası'na 11 Kasım tarihinde
başlatılan askeri operasyonda yaylada bulunan köye baskın yapan askerler Fethi Gür, Abdulmenav
Aslan ve İbrahim Aslan'a ait evleri yakarken, Aytelluh Yacan ve Kasım Aslan ise feci şekilde darp
edilerek gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Yacan Ve Aslan'ın Beytüşşebab'da bulunan
Jandarma Karakolu'nda tutuldukları belirtildi. Yacan ve Aslan'a ait kış için hazırladıkları erzakların da
askerlerce ateşe verildiği öğrenilirken, askeri operasyonun bittiği belirtildi.
17 Kasım 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Ek, şu beyanlarda bulundu:
“Ben Kayapınar’da kiracı olarak bir eve yerleştim. Sur’daki evimi de kiraya vermiştim. Sur’da yasak
başlayınca kiracı evi terk etti. Evimin pencereleri, kapıları kırılmıştı. Evim çıkmaz sokaktaydı. Sokakta
bomba patlamış. Evim çok tahrip olmuştu. Her yere başvuru da bulundum. Zararımın karşılanmasını
istedim. Valiliğe dilekçe yazdım. Karşılığında zarar bedeli olarak 920 lira vereceklerini söylediler.
Benim zararım çok fazla ve evim harabeye dönmüş durumdadır. Ben o parayı kabul etmiyorum.
Evimin bir kısmını kızım kuaför dükkanı olarak çalıştırıyordu. Onun içindeki zarar bile bu kadar paranın
üstündedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
18 Kasım 2016’da, Van’ın Erciş ilçesindeki Çelibibağı Mahallesi’nde gece saat 03.00 sularında
mahalleye giren asker ve polis Atmana ailesinin evinin etrafını sararak “Evde PKK’liler var” iddiasıyla
ateş açmaya başladı. Bir süre sonra yanan eve kimseyi yaklaştırmayan devlet güçleri, olay bölgesine
gelerek müdahale etmeye çalışan Ahmet Ataman’ın akrabaları Halit Ataman, Ömer Ataman, Suphi
Ataman ve Kamuran Yiğit’i darp ederek gözaltına aldı. İçeride kardeşi Ahmet Ataman ve kardeşinin eşi
Hediye Ataman’ın bulunduğunu aktaran Nurettin Ataman, sabah saatlerinde kepçelerle yıkılan evden
Hediye Ataman’ın yanmış cenazesinin çıkarıldığını söyledi.
10 Aralık 2016’da İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yasemin Öner, şu beyanlarda
bulundu: “Ben evde olmadığım zaman polisler tarafından evime baskın düzenlendi. Kapımı kırıp içeri
girmişler. Evimde arama yapmışlar. Dizüstü bilgisayarımı götürmüşler. Evimin her tarafını dağıtmışlar.
Bu durumla ilgili dağıtılan evimin fotoğraf ve videosunu çektik. Bu yapılan haksız aramalar ve evimi
dağıttıkları için sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI
27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağının
kapsamın genişletildi. İlçe 5 mahalle ve 1 Cadde de daha (Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman
Nazif ve Ziya Gökalp Mahalleleri ile Melikahmet Caddesi’nde) Saat 11.30’dan itibarin geçerli olmak
üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, valilik tarafından Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinin
sınırlarında bulunan çok sayıda bölge 3 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan
edilerek sivillerin girişine yasaklandı.
2 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan
açıklamada, ilçede bulanan 4 mahallede (Camii Kebir, Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet) Saat
00.00’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
3 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Sur Kaymakamlığı tarafından yapılan
açıklamada, 9 mahallede (Abdaldede, Alipaşa, Lalebey, Süleyman Nazif ve Ziya Gökalp, Camii Kebir,
Camii Nebi, İskenderpaşa ve Melikahmet) yasağın kaldırıldığı duyuruldu.

8 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde, Gazi Caddesinde 09 Şubat 2016 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
15 Şubat 2016 tarihinde Şırnak'ın İdil ilçesinde ve Dirsekli köyünde, Şırnak Valiliği tarafından 15 Şubat
2016 tarihinde Saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 Mart
tarihinde İdil Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve Dirsekli Köyü'nde
devam eden sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırıldığı ve 31 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere Saat 21.30-04.30 arasında devam edileceği duyuruldu.
29 Şubat 2016 tarihinde Hakkari ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova, Şemdinli ve
Çukurca ilçeleri sınırlarında bulunan yüzlerce bölgenin, 4 Mart-18 Mart 2016 arasında "Özel Güvenlik
Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen gün boyu ve süresiz sokağa çıkma
yasağı, Şırnak Valiliği'nden tarafından yapılan açıklamayla, 02 Mart 2016 tarihinden itibaren saat
19.30-05.00 arasında devam edeceği duyuruldu. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise, yasağın akşam 18.00
olan başlangıcı saatinin 02 Mart 2016 tarihinde itibaren 19.30 olarak düzenlendiği açıklandı. 28 Mart
2016 tarihinde Şırnak Valiliği, yapılan açıklamayla Silopi ve Cizre ilçelerinde yasak saatlerinin 21.3004.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.
2 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve polis
ablukasının kaldırılması talebiyle Saat 16.00’da yapılması planlanan yürüyüşe ilişkin Diyarbakır
Valiliği, Saat 12.00'dan itibaren ilçede ikamet eden yurttaşların dışında giriş-çıkışları yasakladı. Yasak,
3 Mart 2016 tarihinde Saat 00.00’da sona erdirildi.
2 Mart 2016 tarihinde Kars ilinde, Kars Valiliği, askeri operasyonların yapıldığı Sarıkamış Boyalı
Ormanları, Sarıkamış güneyi, Kağızman Çemçê, Barı Madur ve Doğu Madur bölgelerini 07 Mart 2016
tarihine kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan etmişti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sürenin 15
Mart 2016 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.
9 Mart 2016 tarihinde Mardin ilinde, Mardin Valiliği tarafından yapılana açıklamada, Dargeçit,
Mazıdağı, Nusaybin, Midyat ve Savur ilçelerinde bulunan 20 bölgenin "geçici askeri güvenlik bölgesi"
ilan edildiği ve 1 Mart 2016 tarihinde başlamak üzere 31 Aralık 2016 tarihine kadar devam edeceği
duyuruldu.
9 Mart 2016 tarihinde Dersim ilinde, Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ile
Ovacık, Hozat ve Nazimiye ilçesinde bulunan toplam 11 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 2016 tarihleri
arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.
9 Mart 2016 tarihinde Bingöl ilinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ile 7
ilçede bulunan 18 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 2016 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan
edildiği duyuruldu.
9 Mart 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Arıcak, Karakoçan,
Akpınar ve Palu ilçelerinde bulunan 13 bölgenin 1 Mart- 1 Eylül 2016 tarihleri arasında "Geçici Özel
Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.
11 Mart tarihinde Batman ilinde, Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kozluk, Sason ve
Hasankeyf ilçelerinde bulunan birçok dağlık ve kırsal bölgenin 1 Mart – 31 Aralık 2016 tarihleri
arasında "Geçici Özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.
13 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı
kapsamında bulunan,
Gazi caddesinin tamamı, Cevatpaşa mahallesinin tamamı, Dabanoğlu
mahallesinde bulunan Marangoz sokak, Miras sokak, Süleyman Nazif sokak ve Varol sokak’taki
yasak, Saat 08.00’de sona erdirildi.
13 Mart 2016 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla,
Saat 22.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

13 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla, gece
yarısı saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
14 Mart tarihinde Bitlis ilinde, Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il merkezi ile Hizan,
Güroymak, Mutki ve Tatvan'ın köy ve beldelerini kapsamında bulunan 11 bölgenin "Özel Güvenlik
Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Yasağın, Tatvan Bölgesi'nde 1 Mart-1 Eylül 2016 tarihleri arasında,
diğer bölgelerde ise 1 Mart-31 Aralık 2016 tarihleri uygulanacağı belirtildi.
14 Mart tarihinde Şırnak ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamayla, tüm kentte saat 23.00'ten
itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
15 Mart tarihinde Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,
ilçeye bağlı Kaynartepe Mahallesinde Saat 03.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Valilik tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, Gürsel ve
Cemiloğlu caddelerinden Dörtyol'a kadar olan kısım ile Nukhet Coşkun Caddesi'nin tamamının, saat
09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yasak kapsamına dâhil edildiği duyuruldu. İlçe kaymakamlığı
tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, ilan edilen yasağın 21 Mart 2016 tarihinde Saat 06.00 itibari ile
kaldırıldığı duyuruldu.
16 Mart tarihinde Hakkâri ilinde, Hakkâri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova, Şemdinli
ve Çukurca ilçelerinde bulanan yüzlerce bölgenin. 19 Mart-2 Nisan 2016 tarihleri arasında "Özel
güvenlik bölgesi" ilan edilerek sivillerin girişine yasaklandığı duyuruldu.
17 Mart tarihinde Diyarbakır ilinde, Merkez Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında
bulunan 6 sokakta yasak kaldırıldı. Sur Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Savaş
Mahallesi'nde bulunan Buzcular Sokak, Buzcular 1 Sokak, Eski Yoğurt Pazarı Sokak, Çiftehan Sokak;
Dabanoğlu Mahallesinde bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak'ın Arman Sokağa kadar olan kısmı ile
Orta Karataş Sokak'ta yasağın kaldırıldığı duyuruldu.
25 Mart tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçeye
bağlı 18 mahalle ve köyde, Saat 11.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği
duyuruldu. Yasak, aynı gün Saat 20.00 itibariyle kaldırıldı.
29 Mart 2016 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine, 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve Vezirli köyü
yolunda seyir halindeki sivil bir araç, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu tarandı. Açılan ateş sonucu 4
kişi ağır yaralandı. Yaralılardan 2’si Yüksekova Devlet Hastanesine götürülürken, diğer 2 yaralının
HPG militanı olduğu ve olay yerinde uzaklaştığı belirtildi. Yaralı militanların Vezirli köyüne sığınmış
olabilme ihtimali üzerine Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyü
ve Çimenli mezrasında 30 Mart 2016 günü saat 20.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya
kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasında kalan
yüzlerce bölgenin 3 -17 Nisan 2016 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilerek, sivillerin
girişine yasakladığı duyuruldu.
5 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Silopi ilçesinde, Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
04.30'dan itibaren geçerli olmak üzere "sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği duyuruldu.
Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Çukurca ilçesine bağlı Marûfan bölgesinin "Özel
Güvenlik Bölgesi" ilan edilerek, 6-17 Nisan tarihleri arasında yurttaşların girişine yasakladığı
duyuruldu. Yasak, 24 Nisan-02 Mayıs tarihleri arasında yeniden düzenlenerek, bölge yurttaşların
girişine yasaklandı.
14 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Saat 19.00’dan itibaren geçerli olmak üzere 10
köyde (Kaso, Seydankara, Çaldere, Üçdirek, Dağcılar, Dolaplıdere, Alakuşak, Erkenciler, Ergeçidi ve
Bayrambaşı) askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 15
Nisan 2016 tarihinde Saat 16.30 itibari ile sona erdirildi.
17 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan ilçesinde, Saat 09.30’dan itibaren geçerli olmak üzere 10
köyde (Gördük, Yayıklı, Otluk, Susuz, Eskiköy, Gündüzköy, Karahacı, Üçbasamak, Çığyatağı,

Çardakköy) askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, aynı
gün Saat 12.00’de sona erdirildi.
Hakkari ilinde Valilik tarafında yapılan açıklamada, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasında kalan
yüzlerce bölgenin 18 Nisan- 2 Mayıs 2016 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği
duyuruldu.
23 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, bulunan 16 köyde (Dibek, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı,
Tepe, Serince, Beğendik, Esenli, Kabakaya, Uçarlı, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur ve
Dolunay) Saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Yasak, 25 Nisan 2016 tarihinde kaldırıldı.
2 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ilinde, il merkezi ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde
bulunan ve aralarında sivil yerleşim alanları, bağ-bahçe ve yaylaların da bulunduğu yüzlerce bölgeyi 3
Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilerek sivillerin geçişine yasaklandı.
2 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 11
mahallede, Saat 11.00’den itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ilan
edilen mahalleler şöyle: Abalı, Örtülü, Saydamlı, Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılınçlı, Yorulmaz,
Baharlar, Bayırlı, Hedik. Yasağın, 03 Mayıs 2016 tarihinde Saat 15.00’te sona erdirildiği duyuruldu.
4 Mayıs 2016 tarihinde Hakkâri ili Çukurca İlçesi Çığlı Köyü’nde, Valilik tarafından yapılan açıklamada,
askeri operasyon ve çatışmalar gerekçe gösterilerek 4 Mayıs 2016 günü saat 00.30’dan geçerli olmak
üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyuruldu. Yasağın 09 Mayıs
2016 tarihinde sona erdiği duyuruldu.
5 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ili Mazgirt ilçesinde, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla, ilçede
bulunan 15 mahallede 05 Mayıs 2016 Saat 14.00’ten tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa
çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasak ilan edilen mahalleler şöyle: Alhan, Cefan, Konacık,
Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç,
Yeldeğen ve Güleç. Yapılan yeni bir açıklama ile yasağın, 06 Mayıs 2016 günü saat 14.00’te sona
erdiği duyuruldu.
7 Mayıs 2016’da HDP İl Başkanı Metin Besi, Hakkari Yüksekova’da “5 bin ev tahrip edildi. Karakolların
yapılmasının planlandığı bölgelerdeki evler yıkıldı. Kışla, Orman, Mezarlık ve Cumhuriyet mahallerinde
büyük bir yıkım var” dedi. Yüksekova’dan 100 binden fazla insanın göç ettiğini ifade eden Besi, ayrıca
“Van’a 4 bin, Hakkâri merkeze 1800 aile göç etti. Şemdinli ve Çukurca ilçeleri ve köylere de büyük bir
göç var" dedi.
13 Mayıs 2016 tarihinde Kars ili Kağızman ilçesinde, Kars Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla,
ilçede bulunan birçok bölge 14-28 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süreyle, askeri operasyon
yapılacağı gerekçesiyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.
22 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde, sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallelerde
bulunan 14 sokakta yasağın kaldırıldığı duyuruldu. Sur Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada
Savaş, Dabanoğlu ve Fatihpaşa mahallelerindeki 14 sokakta ilan edilen yasağın Saat 08.00'den
itibaren kaldırıldı duyuruldu.
25 Mayıs 2016 tarihinde Mardin ili, kırsalında bulunan 13 mahallede, ikinci bir duyuruya kadar sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Mêrdîn Valiliği tarafından alınan yasak kapsamındaki 13 mahalle şöyle:
Yasağın kalktığı mahallelerin isimleri şöyle: Ömerli ilçesi: Göllü, İkitepe, Ünsallı ve Kovanlı. Midyat
ilçesi: Kutlubey. Nusaybin ilçesi: Pınarbaşı (Serikanya), Çalıköy, Kuyular, Yavruköy, İlkadım,
Karacaköy, Dallıağaç ve Doğanlı. Valiliği tarafından yapılan yeni bir açıklamayla, yasağın 28 Mayıs
2016 tarihinde Saat 14.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
25 Mayıs 2016 tarihinde Dersim ilinde, merkez ve 3 ilçeye (Pülümür, Nazimiye, Ovacık) bağlı 11
bölge, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla, 9 Haziran 2016 tarihine kadar "geçici güvenlik
bölgesi" ilan edildi.

Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, 14 Mart 2016 tarihinden itibaren günboyu ve süresiz olarak ilan edilen
sokağa çıkma yasağının, 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren 22.00-06.00 saatleri arasında
uygulanmasına devam edilmesi kaydıyla kısmi olarak kaldırıldığı duyuruldu.
4 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada,
ilçeye bağlı 10 mahallede (Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce,
Gürbeyli, Akçabucak ve Baharlar) askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle, Saat 10.30'dan itibaren
geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar 'sokağa çıkma yasağı' ilan edildiği duyuruldu. Valilik
tarafından yapılan ikinci bir açıklama ile yasağın, 05 Haziran 2016 tarihinde Saat 05.00’ten itibaren
sona erdiği duyuruldu.
14 Haziran 2016 tarihinde, Dersim Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, Dersim kent merkezi ile
Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde 'güvenlik sağlama' gerekçesiyle 20 bölgenin "Özel Güvenlikli Alan" ilan
edilerek, 27 Haziran 2016 tarihine kadar giriş ve çıkışlar kapatıldığı duyuruldu.
16 Haziran 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesinde, 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanan
sokağa çıkma yasağı saatleri, 23.00-06.00 olarak değiştirildi.
18 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan bir
açıklamayla, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle ilçeye bağlı 13 mahallede sokağa çıkma yasağı
ilan edildiği duyuruldu. Yasak kapsamındaki mahalleler şöyle: Yamaçlı köyü, Yalımlı köyü, Büyükçağ
köyü, Saydamlı köyü, Bayırlı köyü, Seyrek köyü, Yeşilburç köyü, Konuklu köyü, Kılıçlı köyü,
Akçabudak köyü, Ulucak köyü, Yorulmaz köyü, Baharlar köyü. Yasağın, 19 Haziran 2016 tarihinde
Saat 10.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
20 Haziran 2016'da Diyarbakır Valiliği “askeri operasyon yapılacağı” gerekçesiyle Kulp, Kocaköy,
Hani, Silvan ve Hazro'nun 28 köyünde sokağa çıkma yasağı ilân etti.
21 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Silvan, Kulp, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine 33 köyde,
askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 22 Haziran 2016
tarihinde saat 19.30'dan itibaren kaldırıldı.
22 Haziran 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi, Günyüzü Köyü'nde Saat 03.00 itibariyle
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özel harekatçılar tarafından abluka ve kuşatma altına alınan köyde ev
yapılan baskın ve aramalar ardından, kaymakamlık yasağın saat 20:00 itibariyle kaldırıldığını duyurdu.
22 Haziran 2016 tarihinde, Muş Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla, Şenyayla bölgesinde
bulunan Kayalısu köyü ile köye bağlı 10 mezrada (Örtülü, Buğdaylı, Yılmaz, Dalakulig, Yıldızlı,
Büyükler, Malaali, Breş, Licik ve Geliyahacike) sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın,
yapılan yeni bir açıklama ile 24 Haziran 2016 tarihinde Saat 19.00'da kaldırıldığı duyuruldu.
23 Haziran 2016 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı
6 köyde (Şehitköy, Yeniyazı, Yazkonağı, Yolaçtı, Büyükçağ, Yayla) askeri operasyon yapılacağı
gerekçesiyle Saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
23 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine 39 köyde, askeri operasyon
yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği tarafında duyurulan ilan
açıklamasında, yasaklanan köyler şöyle: Kocaköy: Gözebaşı, Gökçe, Boyunlu, Hazro: Çitlibahçe, Lice:
Örtülü, Erginköy, Kıralan, Dernek, Yamaçlı, Akçabudak, Kılıçlı, Yorulmaz, Yalımlı, Baharlar, Hedik,
Bayırlı, Saydamlı, Bağlan, Serince, Yalaza, Ortaç, Kayacık, Uçarı, Esenler, Ziyaret, Dolunay,
Çavundur, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Arıklı, Ulucak, Güldiken, Yaprakköy, Tuzlaköy, Damar, Sığınak,
Budak ve Kabakaya. Yasağın, valilik tarafından yapılan açıklama ile 03 Temmuz 2016 tarihinde sona
erdirildiği duyuruldu.
28 Haziran 2016’da, Tunceli Valiliği, kent merkezi ile Pulur (Ovacık) ve Qisle (Nazimiye) ilçelerine
bağlı 20 bölgeyi, 12 Temmuz tarihine kadar sivil girişlere yasakladı. Yapılan açıklamada, 28 Haziran
2016 ile 12 Temmuz tarihleri arasında 20 ayrı bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.
Yurttaşların girişlerine yasaklanan bölgeler ise şöyle; Tunceli merkez: Hanköy, Tokluk Yaylaevleri,
Ahpanos, Alacak, Peter Mahallesi. Pulur (Ovacık): Eroğlu Mahallesi, Çambulak Yayla, Mercan Dağları,
Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbektaşı, Kızılören Mahallesi, Sal

Deresi/Pikşiktaşı, Karaoğlu Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Ali Sırtı Geçidi. Nazımiye: Dokuzkaya,
Tavuklu/Doğantaş.
1 Temmuz 2016 tarihinde Siirt ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ile Eruh,
Aydınlar ve Pervari ilçelerinde bulunan 12 bölgenin, 3-17 Temmuz 2016 tarihlerinde "Özel güvenlik
bölgesi" ilan edildiği duyuruldu.
2 Temmuz 2016 tarihinde Tunceli ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ile Ovacık
ve Nazimiye ilçelerine bağlı 20 bölgede 1 Temmuz 2016-01 Eylül 2016 tarihlerinde 'Geçici Askeri
Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği ve sivil giriş ve çıkışlara kapatıldığı duyuruldu.
2 Temmuz 2016 tarihinde Karsı ili Kağızman ilçesinde, valilik tarafından yapılan açıklamayla, 28
Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen ve sivillerin giriş çıkışına yasaklanan "Özel güvenlik
bölgesi" uygulaması, sürenin dolması ile beraber 27 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatıldı.
2 Temmuz 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde, İlçe Jandarma ve Polis karakollarına eş
zamanlı olarak gerçekleşen roketli saldırı sonrası, Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan
açıklamada, 03 Temmuz 2016 tarihinde saat 01.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma
yasağı ilan edildiği duyuruldu.
11 Temmuz 2016’da Hakkâri Valiliği yaptığı açıklamayla Şemdinli İlçesi’ne bağlı Öveç köyü ve
mezralarında askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan
edildiğini duyurdu.
13 Temmuz 2016’da Şırnak Valiliği yaptığı açıklamayla Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski ve Bejûh
köylerinde askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan
edildiğini duyurdu.
14 Temmuz 2016’da Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamayla Silvan’ın 16 köyünde askeri operasyon
yapılacağı gerekçesiyle 2. bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
14 Temmuz 2016’da, Mardin Valiliği, merkez Artuklu ile Mazıdağ ve Derik ilçelerinin kırsal alanında
kalan 22 köy ve mahallesinde bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar "sokağa çıkma
yasağı" ilan edildiğini açıkladı. Yasaklanan mahalleler şöyle: Şemrex ilçesine bağlı Konur, Meşeli,
Yalınağaç, Armağan, Atalar, Ürünlü, Yevri, Simak, Kırmızıgöl, Ulutaş mahalleleri; Artuklu ilçesine bağlı
Haydar, Cevizlik, Akbağ, Harabel mahalleleri, Dêrik ilçesine bağlı Hisaraltı, Alagöz, Pınarcık,
Aşağımezra, Yukarımazra, Bozok, Kelek, Çayköy.
14 Temmuz 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 20'nin üzerinde köyde ilan edilen sokağa çıkma
yasağı ilan edildi.
15 Temmuz 2016’da Mardin Valiliği yaptığı açıklamayla Artuklu, Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 22
köyünde askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 2. bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan
edildiğini duyurdu.
15 Temmuz 2016 tarihinde Siirt ilinde, Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent merkezinde bulunan
Aydınlar, Cumhuriyet, Şeyh Zeynep, Şeyh Süleyman, Ahmet Kiğan caddeleri ile 427, 429, 652
sokaklar arasında kalan yerleşim bölgesinde, Saat 18.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya
kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın, 20 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.00’de
kaldırıldığı duyuruldu.
1 Ağustos 2016’da Hakkâri Valiliği yaptığı duyuruyla, Şemdinli’nin Şapatan köyü ile köye bağlı Serero
(İncesu) ve Bêtyo (Dereboyu) mezralarında askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle 3 gün boyunca
sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
2 Ağustos 2016’da Diyarbakır Valiliği “askeri operasyon yapılacağı” gerekçesiyle Lice ve Hazro’nun 14
köyünde sokağa çıkma yasağı ilân edildiğini duyurdu.
3 Ağustos 2016’da Lice ve Hazro’nun 14 köyünde yasağı kaldıran Diyarbakır Valiliği, aynı gün 2
ilçenin bu kez 8 köyünde sokağa çıkma yasağı ilân etti.

8 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde, askeri
operasyon gerekçe gösterilerek Saat 17.00’den itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan
edildi. Yasak ilan edilen mahalleler şöyle: Kulp; İslamköy, Dolun, Narlıca, Yaylak ve Ağaçkorur, Silvan;
Keklikdere, Görentepe, Üçbasamak, Onbaşılar, Boyunlu, Kayadere ve Taşpınar, Hazro; Ülgen.
8 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Silvan, Kulp ve Lice ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde, askeri
operasyon yapılacağı gerekçesiyle Saat 05.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ilan
edilen mahalleler şöyle: Silvan; Dolaplıdere ve Dağcılar, Lice; Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Türeli ve Kutlu,
Kulp; Demirli, Kamışlı, Çukurca, Bayırköy, Temren ve Taşköprü. Yasak, 12 Ağustos 2016 tarihinde
Saat 16.00’dan itibaren kaldırıldı.
9 Ağustos 2016 tarihinde, Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Eruh ile Pervari ilçeleri
arasındaki kırsal alan ile il merkezine kadar uzanan bölgenin, "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan
edildiği duyuruldu.
11 Ağustos 2016’da, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacibekir Mahallesi Sürmeli 2. Sokakta polis bir
eve baskın yaptı. Zırhlı kepçe ve özel harekat timlerinin de katıldığı polis baskınında Şükran Duman,
isimli yurttaşın bahçesinde bomba olduğu iddiasıyla "kontrollü patlatma" adı altında fünye ile
gerçekleştirilen patlama sonucu evin tandırı yerle bir olurken, çevredeki birçok evde hasar gördü.
Polisin tedbir almadan patlatma yapılmasına tepki gösteren Zeliha Duman, "Birden gelip evi
boşaltmamızı istediler, kepçeler bahçenin içine girdi. Sonra büyük bir patlama oldu. Tandırımız yıkıldı,
evimizin camları kırıldı, kapılar kırıldı" diye konuştu. Gerçekleştirilen patlamanın bilinçli olarak
yapıldığını ifade eden Şükran Duman, "Bilerek evimizi yıktılar, artık yeter bu zulüm" diye tepki gösterdi.
12 Ağustos 2016’da, Bitlis'e bağlı Yukarı Ölek köyünde iki ev "Geçici Güvenlik Bölgesi" adı altında
zorla boşaltıldı. Köyde bulunan iki ev zorla boşaltıldı. Köy halkından Hüseyin Elmas, 90'lı yıllarda
başka şehirlere göçertildiklerini, çözüm süreci ile birlikte köylerine geri döndüklerini anlatarak,
baskıların geri döndüğünü dile getirdi. Ormanlık alana karakollardan atılan top mermileri nedeniyle
sürekli yangın çıktığını ve ekinlerin zarar gördüğünü belirten Elmas, "Bizim kimsemiz yok artık,
kimsesiz. Köyümüz kimsesiz. Bize çok hakaret ediyorlar, zulüm ediyorlar. Köyümüzü yakıyorlar, top
atıyorlar. Arazimize ateş açıyorlar, ekinlerimizi ateşe veriyorlar. Allah bunu kabul etmez. Döve döve
evlerinden çıkarmaya çalışıyorlar herkesi. Biz yine evimizi terk etmeyeceğiz, burası bizim dedemizden
babamızdan kaldı, bizi asla çıkaramazlar" diye tepki gösterdi.
15 Ağustos 2016 tarihinde, Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hakkari merkez ile
Şemdinli, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde bulunan birçok alan 30 Ağustos 2016 tarihine kadar ‘özel
güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, yasaklanan bölgelerin sivil yurttaşların giriş ve
çıkışlarına yasaklandığı belirtildi.
18 Ağustos-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hakkâri Valiliği “askeri operasyon yapılacağı”
gerekçesiyle Şemdinli’nin Altınsu Köyü’nde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin ili Savur ilçesine bağlı 8 mahallede (Soylu, Taşlık, Yazır, Kırkdirek,
İşgören, Şenocak, Çınarönü, Sürgücü) Mardin Valiliği tarafından yapılan yapılan bir açıklamayla,
sabah 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan
edildiği duyuruldu. İlan edilen yasağın ardından, bölgede askeri operasyon başlatıldı. Yasağın, 22
Ağustos 2016 tarihinde Saat 16.00’da kaldırıldığı duyuruldu.
24 Ağustos 2016’dan Hakkâri Valiliği “askeri operasyon yapılacağı” gerekçesiyle Çukurca İlçesi’nin
Gûzereş (Cevizli), Zawîte(Kayalık) ve Tiyar (Kazan) köylerinde itibaren yeni bir duyuruya kadar sokağa
çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
24 Ağustos 2016’da Batman Valiliği de “askeri operasyon yapılacağı” gerekçesiyle Sason İlçesi’nin 6
köyünde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
24 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı 14 köyde (Kıralan, Dernek, Çeper, Yamaçlı,
Acımeşe, Ergin, Tuzla, Birlik, Şenlik, Sumaklı, Çalıbükü, Aspeyen, Akçapınar, Puneyn) sokağa çıkma
yasağı ilan edildi. Lice Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yasağın 26 Ağustos 2016
tarihinde kaldırıldığı duyuruldu.

24 Ağustos 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi’nde, Saat 06.00’dan
itibaren geçerli olmak üzere 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
25 Ağustos 2016 tarihinde Batman ili Sason ilçesine bağlı 6 köyde (Heybeli, Umurlu, Acar, Cağlı,
Balbaşı, Dereiçi) Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamayla, askeri operasyon düzenleneceği
gerekçesiyle Saat 17.00’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı
ilan edildiği duyuruldu. Yasağın, 27 Ağustos 2016 tarihinde Saat 12.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
27 Ağustos 2016’dan Sokağı çıkma yasağının belirli mahalle ve sokaklarda 11 Aralık 2015’ten bu
yana kesintisiz sürdüğü Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde söz konusu sokağa çıkma yasağı, Diyarbakır
Surları’nı kapsayan yerler hariç itibaren kaldırıldı.
30 Ağustos 2016 tarihinde, Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ve 7 ilçeye
bağlı 20 yerleşim alanının, 1 Eylül-15 Eylül 2016 tarihleri arasında "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği
duyuruldu.
30 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine Ilıcak köyünde, Saat 01.00’den itibaren
geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
30 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde, sokağa çıkma yasağı
ilan edildi. Yasak, 03 Eylül 2016 tarihinde Saat 10.30 itibariyle kaldırıldı.
1 Eylül 2016 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde, polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen
roketatarlı saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmanın sona ermesi ardından ise, Bitlis Valiliği
tarafından ilçede bulunan 5 mahallede (Fatih, Dumlupınar, Çağlayan, Karataş, Fuar) 00.00 ile 10.00
saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
8 Eylül 2016’da Diyarbakır Valiliği, askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle Lice, Hani ve Kocaköy
ilçelerine bağlı 13 köyde yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.
14 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Şemdinli ilçesinde bulunan Şapatan köyünde 3 günlük sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın cami hoparlöründen duyurulduğu köy, asker ve polis tarafından
abluka altına alındı.
16 Eylül 2016 tarihinde Tunceli ilinde, Ovacık ve Nazimiye ilçeleri arasında kalan 31 bölge, özel
güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, giriş-çıkışların yasaklandığı ve
yasağın 16-30 Eylül tarihleri arasında sürdürüleceği duyuruldu.
16 Eylül 2016 tarihinde Elazığ ilinde, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri arasında kalan 15
bölge, özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, giriş-çıkışların
yasaklandığı ve yasağın 17 Eylül-01 Ekim 2016 tarihinde arasında sürdürüleceği duyuruldu.
18 Eylül 2016 tarihinde Hakkari ili Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi yakınlarında bulunan
Qadyan, Kerpêl ve Dêlezê köyleri ile bağlı Kalemli, Mamak, Bakırlı mahalleleri ve Binqesrê
mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak ile birlikte köy ve mahallelerin giriş ve çıkışları
kapatıldı. Yasak 19 Eylül 2016 tarihinde, kaldırıldı.
23 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri arasında bulunan 18 köyde, saat
05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasak ilian edilen köyler şunlar: Lice’ye bağlı Arıklı, Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Serince, Kabakaya,
Uçar, Kayacık, Esenler, Ziyaret, Ortaç, Çavundur, Dolunay, Bağlan ve Yalaza köyleri, Hazro'ya bağlı
Çitlibahçe ve Kocaköy’e bağlı Boyunlu ve Gözebaşı köyleri. Yasak, 26 Eylül 2016 tarihinde Saat 06.00
itibariyle kaldırıldı.
26 Eylül 2016’da Mardin Valiliği yaptığı açıklamayla, Nusaybin’de Abdülkadirpaşa, Fırat, Dicle,
Yenişehir, Kışla, Zeynelabidin mahallelerinde süren sokağa çıkma yasağı ikinci bir duyuruya kadar
devam edeceğini; diğer mahallelerde 23.00-05.00 saatleri arasındaki yasağın ise 30 gün uzatıldığını
duyurdu.

1 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından duyurulan yasak kapsamındaki köyler şöyle: Lice; Birlik, Şenlik, Abalı,
Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Duruköy ve Daralan köyleri, Hani; Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba,
Serenköy ve Uzunlar köyleri. Yasağın, 02 Ekim 2016’da Saat 05.00 itibariyle sona erdiği duyuruldu.
2 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Dicle ve Hani ilçelerine arasında kalan 10 köyde, Saat 05.00’ten itibaren
geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği
tarafından duyurulan yasak kapsamındaki köyler şöyle: Dicle; Kurşunlu, Gelincik, Boğazköy, Kelekçi,
Değirmenli, Başköy, Uluçeşine, Baltacı köyleri, Hani; Abacılar ve Kuyular köyleri Yasağın, 04 Ekim
2016’da kaldırıldığı duyuruldu.
10 Ekim 2016’da, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı 13 mahalle ile bu mahallelere bağlı 14 mezrada
sokağa çıkma yasağı' ilan edildi. Silvan Kaymakamlığı tarafından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na
dayanılarak alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Kazandağı, Demirkuyu, Çatakköprü, Eskiocak, Arı,
Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Dönenkaya, Kayadere, Ormandışı, Babakaya, Altınkum mahalleri ile bu
mahallelere bağlı Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Bahçe, Kalemli, Taraklı,
Mirenge, Başkaya, Çavuşdamı, Çalönü ve Tarımova mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa
çıkma yasağının ilan edildi.
12 Ekim 2016’da Bitlis ili Tatvan ilçesine bağlı 5 köyde (Kuşluca, Üçevler, Çavuşlar, Anadere ve
Odabaşı Köyleri) 12.10.2016’da Saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan
edildiği, Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
14 Ekim 2016’da Bitlisi ili Tatvan ilçesinde polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen saldırının
ardından, ilçeye bağlı Anadere ve Dönertaş köylerinde, valilik tarafından yapılan bir açıklamayla bir
günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. 15 Ekim 2016’da yapılan yeni bir açıklamayla,
yasağın ikinci bir emre kadar uzatıldığı duyuruldu.
16 Ekim 2016’da, Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Çemçe Madur kırsalında 2 ay önce "Özel güvenlik
bölgesi" adı altında ilan edilen yasak, 15 gün daha uzatıldı. Kars Valiliği'nin yaptığı açıklamada,
yasağın 25 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
16 Ekim 2016’da, Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde
halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca Lice ilçesine bağlı Çağdaş, Yolçatı, Uçarı, Kayacık, Ortaç, Çavundur, Dolunay, Yalaza,
Bağlan ve Kabakaya köyleri, Hazro'ya bağlı Çiftlikbahçe ve Sarıerik ile Kocaköy'e bağlı Boyunlu ve
Gözebaşı köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 17 Ekim saat 05.00'den geçerli
olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.
17 Ekim 2016’da Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 köyde, askeri operasyon
yapılacağı gerekçesiyle Saat 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa
çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Yasağın, 19 Ekim 2016’da Saat 05.00 itibariyle sona erdiği
duyuruldu.
20 Ekim 2016’da, Siirt Valiliği, Eruh ile Pervari ilçeleri arasındaki kırsal alan ile il merkezine kadar
uzanan bölgede 9 Ağustos'ta 15 günlüğüne ilan ettiği ve bu sürenin dolmasının ardından uzattığı "Özel
Güvenlik Bölgesi" uygulamasını 4’üncü kez 15 günlüğüne uzattı. Valilik resmi internet sitesinden
konuyla ile ilgili yapılan açıklamada söz konusu bölgeye 25 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında giriş
çıkışın yasaklandığı belirtildi. Yasak kapsamındaki bölgeler şöyle: "Dihe'nin Okçular köyünün güneyi,
Yanıkses köyünün doğusu, Görendoruk köyünün kuzeyi, Kuşdalı köyünün güneyi, Çaçi dağları
bölgesi. Berwarî'nin Palamutlu ve Tosuntarla köylerinin güneyi, Doğanca köyünün batısı, Bilgili
köyünün kuzeyi, Yeniçizmeli köyünün kuzeyi ve doğusu. Sêrt merkezin Ekmekçiler köyünün doğusu,
Dihe'nin Akmeşe kuzeyi-kayalık tepe güneyi-çizmeli köyü kuzeyi-ziyaret tepe-süt tepe-siyah tepekırmızı taş tepe, Berwarî Düğüncüler-Yapraktepe-Doğan-Sarıyaprak köyleri, Dihe Kelusta Tepesi
kırsal alanları arasında bulunan bölgeler.”
22 Ekim 2016’da Dersim ili Ovacık ilçesine bağlı 5 köy/mahallede (Yenisöğüt, Çemberlitaş, Otlubahçe,
Yoğunçam ve Aşağıtorunoba) ve bağlı mezralarda, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla 22 Ekim
2016 tarihi saat 09.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Yasağın, 23 Ekim tarihinde kaldırıldığı duyuruldu.

22 Ekim 2016’da, Şırnak’ta devam eden "sokağa çıkma yasağı" ve yıkım nedeniyle evlerini terk etmek
zorunda kalarak Besta bölgesinde bulunan Dereler köyünde çadır kuran yurttaşlara, gece geç
saatlerde helikopterden ateş açıldığı belirtildi. Yaklaşık 30 kişinin yaşadığı çadırlara ateş eden
helikopter, geri çekilirken şans eseri yaralanan yada ölen olmadı. Çadırlardan çıkmaları için tehdit
edildiklerini belirten yurttaşlar, daha öncede de helikopterlerden kendilerine saldırı olduğunu aktardı.
Çadırlara ateş açıldığı sırada çocuklarının çadırda olduğunu dile getiren yurttaşlar, çocuklarının
psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
24 Ekim 2016’da, Bitlis merkeze bağlı Aşağı Ölek ve Yukarı Ölek köyleri kırsalında askeri operasyon
başlatıldı. Dün akşam saatlerinde bombardıman altına alınan bölgedeki operasyon halen devam
ederken, Bitlis Valiliği Aşağı Ölek ve Yukarı Ölek köylerinde “sokağa çıkma yasağı” ilan edildiğini
duyurdu.
24 Ekim 2016’da, Nusaybin Kaymakamlığı, ilçe genelinde 14 Mart’ta ilan edilip, sonrasında yıkım
işlemlerine girişilen 6 mahallede kısmi olarak uygulanan ‘sokağa çıkma yasağını bir ay daha uzattı.
25 Ekim 2016’da, Diyarbakır Valiliği, askeri operasyonları gerekçe göstererek 25 Ekim 2016 günü saat
04.00’dan geçerli olmak üzere Licê (Lice) ve Hênê (Hani) ilçelerine bağlı 16 köyde ikinci bir duyuruya
kadar "sokağa çıkma yasağı" ilan etti. Yasak kapsamında Licê'ye Şenlik, Birlik, Ergınköy, Tuzlaköy,
Abalı, Çeper, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Daralan, Duruköy ve Hênê ilçesine bağlı Topçular, Yukarı
Turalı, Kalaba, Uzunlar ve Serenköy köylerine giriş çıkışlar yasaklandı.
26 Ekim 2016’da, Van’ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde Çelebibağ mahallesinde bulunan Enver
Taşır isimli yurttaşın evini saran askerler aileyi dışarı çıkararak evi ateşe verdi. Evde YPS'lilerin
olduğunu iddia eden askerler içeriyi yanıcı bir maddeyle ateşe verdi. Kimseyi yaklaştırmadıkları ve
yanan evi sabah saatlerine kadar izleyen askerler daha sonra bölgeden ayrıldı. Evi gözleri önünde
ateşe verilen Enver Taşır, yaşatılan zulme isyan ederek gece boyu yağmurun altında kaldıklarını ve
gidecek yerlerinin olmadığını dile getirdi
3 Kasım 2016’da, Lice Kaymakamlığı, Lice’ye bağlı Gökçe, Güçlü, Ziyaret, Serince, Arıklı, Duru
Köyleri ile bunlara bağlı mezralarda ve kırsal alanda sokağa çıkma yasağı ilan etti.
9 Kasım 2016’da, Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte Tunceli merkeze bağlı 11 köy
ve Ovacık ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik Tunceli-Ovacık yolunu da çift
yönlü olarak ikinci bir emre kadar trafiğe kapattı.
9 Kasım 2016’da, Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 13 bölge "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.
Batmam Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeler Kanununun 32/A maddesi gereğince, Kozluk ve Sason ilçelerinde bulunan "Kuşaklı
Dağı Kuzeybatısı, Kuşaklı Dağı Kuzeyi, Kuşaklı Dağı Güneyi, 1864,8 Rk. Tepe, 1686 Rk.Tepe,
Yamaçlı Tepe Doğusu, Kevni Tepe, Şan Tepe, Gem Tepe, Aşağıkilimli Mahallesi güneydoğusu,
Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Erdemli Köyü güneyi, Montol Tepe güneyi arasında bulunan
Aydınlık dağı bölgesi" 9 Kasım'dan 23 Kasım tarihine kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.
14 Kasım 2016’da, Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 13 köyde bugün saat 05.00'ten
itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilik açıklamasında, 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Abalı Köyü, Ergin
Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Duruköy köyü ve Daralan Köyü ile Hani ilçesine bağlı Topçular
Köyü, Yukarı Turalı Köyü, Kalaba Köyü, Serenköy Köyü ve Uzunlar Köyü’nde 14 Kasım 2016 günü
saat 05.00’ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı alındığı belirtildi.
24 Kasım 2016’da, Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyon nedeniyle Ayacık,
Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Dibekköy ile Yolçatı Köyü'nde bugün saat 05.00'ten
itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
29 Kasım 2016’da Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı 5 mahallede (Akarsu, Büyükkardeş, Küçükkardeş,
Koruköy, Yavruköy) Saat 08.00’den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa
çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

29 Kasım 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı 6 mahallede/köyde (Eskiköy, Sussuz, Gündüzköy,
Otluk, Karahacı, Üçbasamak) Saat 22.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
6 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Lice ilçesine bağlı Şenlik, Birlik ve Akçapınar köylerinde, Diyarbakır
Valiliği tarafından yapılan bir açıklamayla Saat 14.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği
duyuruldu. Yasaklanan köylerin bulunduğu bölgede askeri operasyon başlatıldı. Yasağın, 08 Aralık
2016’da Saat 05.00'ten itibaren kaldırıldığı ve askeri operasyonunun sona erdirildiği duyuruldu.
8 Aralık 2016’da Elazığ ili Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak köyünde, başlatılan askeri operasyon
nedeniyle Saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 09 Aralık 2016’da Saat
17.40 itibariyle kaldırıldı.
18 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Lice, Kocaköy, Hani bağlı 7 mahallede/köyde, askeri operasyon
yapılacağı gerekçe gösterilerek Saat 05.00’dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği
duyuruldu. Yasağın, 20 Aralık 2016’da kaldırıldığı duyuruldu.
18 Aralık 2016’da Diyarbakır ili Silvan ilçesine bağlı 14 mahallede/köyde, askeri operasyon yapılacağı
gerekçe gösterilerek Saat 05.00’dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.
Yasağın, 19 Aralık 2016’da Saat 06.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.
20 Aralık 2016’da, Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal mahalleler Akarsu ve Yavruköy'de, sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği tarafından Akarsu ve Yavruköy mahallelerinde ilan edilen
yasağa ilişkin yapılan duyuruda, bölgede askeri operasyon başlatılacağını öğrenildi.
27 Aralık 2016’da, Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde askeri operasyon düzenleneceği
gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saat 05.00’da başlayan yasağın ikinci bir
duyuruya kadar devam edeceği belirtildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice
ilçesine bağlı Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Kabakaya köyü, Hazro ilçesine
bağlı Çitlibahçe, Sarıerik ve Ormankaya köyü ile Kocaköy ilçesine bağlı Boyunlu köyünün giriş
çıkışlara yasaklandığı duyuruldu.
(Sokağa çıkma yasağı uygulanan yerleşim yerleri ile ilgili İHD özel raporlarında tespit, gözlem ve
öneriler bulunmaktadır. bk. www.ihd.og.tr)

SAĞLIK HAKKI
18 Şubat 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan C.İ.; “5 Şubat tarihinde eşi A.İ’ın felç
geçirdiğini Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırdığını, bu hastaneden Bahçelievler Hizmet
Hastanesine sevk ettiklerini, kısmen bilinci yerine geldi ameliyat edeceklerini, benden 16 bin TL
istediler ben SGK’lı olduğumu, emekli aşıyla bunu ödeyemeyeceğimi söyledim. Ayrıca yoğun bakım da
olduğu için günlük 750 tl ek ücret çıktığını bunu da veremeyeceğimi söyledim. 17 Şubat’ta yoğun
bakım dolu denilerek Esenler Esen Can Hastanesine yolladılar. Bilinci tamamen kapandı gırtlağından
delik açmak için para istediler veremedim. Kısacası param olmadığı için eşimi ne ameliyat ettirebildim
ne de yoğun bakıma almadılar. İhd den destek ve basın açıklaması yapmak istiyorum. Ayrıca suç
duyurusunda bulunmak istiyorum.” Dedi. (İHD İstanbul)
14 Mart 2016’da, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde, Yeşilalan Mahallesi'nde bulunan bir İlköğretim
Okulu'nda öğrencilere verilen öğlen yemeği sebebiyle 90’a yakın öğrenci zehirlendi. Öğrenciler,
Diyarbakır Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
31 Mart 2016’da, Şırnak'tan Bursa'ya hasta götüren Şırnak Belediyesi'ne ait ambulans, Cizre
girişindeki polis arama noktasında bağlandı. Ambulans, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir
bekçinin kanser olan eşini, Şırnak'tan Bursa'ya götürmek için yola çıktı. Cizre'de ki arama noktasında
durdurulan ambulans, polisler tarafından bağlanırken, gözaltına alınan ambulans şoförü ise serbest
bırakıldı.

2 Ağustos 2016’da, Antep’te mide rahatsızlığından 25 Aralık Devlet Hastanesine giden 82 yaşındaki
Emine Kaplan, Türkçe bilmediği için derdini anlatamadığı doktor ve sağlık görevlilerinin kendisine
bakmadığını ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Damar tıkanıklığı yaşadığını mide ve ciğerlerinden
rahatsız olduğunu anlatan Kaplan, Kürtçeden başka bir dil bilmediği için kendini ifade edemediğini dile
getirdi
5 Ağustos 2016’da, Hakkâri’de 3 aylık bebeğin kimliği yok diye Yüksekova ve Şemdinli devlet
hastaneleri "Vatandaş değil" diyerek sağlık hizmeti vermeyi reddetti. Hakkari Yüksekova ilçesinde, 3
Kasım 2015 tarihinde devlet güçleri tarafından arkadaşı Doğan Doğma ile birlikte sokak ortasında
katledilen Çetin Dara'nın (20), nüfus cüzdanı olmayan 2 yaşındaki Eyüp ve 3 aylık Çetin bebeğine
sağlık hizmeti verilmiyor. Eşi katledildiğinde bir aylık hamile olduğunu anlatan Aysun Çiftçi, doğumdan
sonra hastalanan çocuklarını götürdüğü Yüksekova ve Şemdinli devlet hastanelerinde "vatandaş
değil" denilerek sağlık hizmeti verilmediğini söyledi. 3 yıl önce imam nikahıyla evlenen Çiftçi, resmi
nikahı olmadığı için çocuklarına henüz nüfus cüzdanı çıkarmadığını bu yüzden de gittiği hastaneden
geri çevrildiğini anlattı.
6 Eylül 2016’da derneğimize gelerek başvuruda bulunan H. S.; “21 Ocak 2014 tarihinde ağrılarım
nedeniyle İstinye Devlet Hastanesine başvurdum. Dr. A.I. Hemoroit teşhisi koydu. Verilen ilacın
faydasını görmedim, ağrılarımın artması üzerine Çapa Tıp Fakültesine başvuruda bulundum. Rektum
Ca teşhisi kondu ve hastalığın 4.evresinde olduğum söylendi. Dr. A. I.’ın yanlış teşhisi nedeniyle
kendisinden şikayetçiyim.” Dedi. (İHD İstanbul)

ENGELLİ HAKLARI
8 Ekim 2016’da derneğe gelerek başvuruda bulunan O.H.; “Ben engelli bir vatandaşım Kadıköy’de
kaldırımlarda masa sandalye olduğu için rahat geçemiyorum. Bunun için Kadıköy belediyesine gittim
dövizler hazırlamıştım bunu belediyeye yapıştırınca özel güvenlikçiler ve zabıtalar beni darp ederek
dışarı attılar.” Dedi. (İHD İstanbul)

AYRIMCILIK
8 Nisan 2016’da, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, İstanbul Zeytinburnu'na bağlı
Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan Özel Sante Plus Hastanesi'ne iş müracaatında bulunan Kürt yurttaşlara
ayrımcılık yapıldığı iddia edildi. İş başvurularını kabul eden hastane direktörünün iş alımlarda ilk
olarak, "Nerelisin?' sorusunu sorduğu ve kriter olarak Kürt çalışan tercih etmediği belirtildi.
26 Temmuz 2016’da, Maraş ili Elbistan ilçesi Hasanoylu Mahallesi'nde yaşayan ve 99 dönümlük
arazisinin 66 dönümüne devlet tarafından el koyulan Ali Genç, mahallenin 2 defa yakıldığını belirterek,
"Burada tek suçumuz Alevi ve Kürt olmamızdır" dedi. Genç, yapılmak istenen Hasanali Barajı ile de
yaşam alanlarının tamamıyla yok edilmek istendiğini kaydetti.
26 Temmuz 2016’da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pendik'te kurulan mezarlığa, "Hainler Mezarlığı" tabelası konuldu.
2 Ağustos 2016’da, Antep’te mide rahatsızlığından 25 Aralık Devlet Hastanesine giden 82 yaşındaki
Emine Kaplan, Türkçe bilmediği için derdini anlatamadığı doktor ve sağlık görevlilerinin kendisine
bakmadığını ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Damar tıkanıklığı yaşadığını mide ve ciğerlerinden
rahatsız olduğunu anlatan Kaplan, Kürtçeden başka bir dil bilmediği için kendini ifade edemediğini dile
getirdi
8 Ağustos 2016’da, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir parkta Kürtçe şarkı söyleyen 2'si çocuk, 14 genç
polisler tarafından gözaltına alındı. "İhbar olduğu" nu gerekçe gösteren polisler, 14 kişiyi Kıraç Polis
Merkezi'ne götürdü. Gözaltındakilerle görüşmek isteyen Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD)
avukatları, polisler tarafından engellendi. OHAL uygulamalarını gerekçe gösteren polis, avukatların
karakola girmesine dahi izin vermedi.

10 Ağustos 2016’da, Yüksekova bağlı Oremar bölgesine dönük bombardıman sonucu yaşamını yitiren
HPG'li Etem Duru'nun (Kandil Gever) cenaze namazını kıldırmak için çağrılan belde imamı,
Müftülüğün izin vermediği gerekçesiyle gelmedi.
14 Ekim 2016’da, Fransız kozmetik markası Yues Rocher'de çalışan Berrin Yıldız, Gülcan Günyeli ve
Leyla Karakoç isimli üç kadın, Kürt kimliklerinden dolayı maruz bırakıldıkları baskı ve mobbing
nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. Konuya ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde
basın toplantısı düzenledi.
20 Ekim 2016’da, Manisa'da yoğunlukta Kürt ailelerin yaşadığı Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar ve
Kazımkarabekir mahallelerindeki yaklaşık bin aileye, ev tapuları olmadığından dolayı MHP’li
Büyükşehir Belediyesi tarafından su aboneliği verilmediği öğrenildi. Aileler su ihtiyaçlarını kuyulardan
karşılıyor.

IRKÇI SALDIRILAR
12 Ocak 2016’da, Mardin Kızıltepe ilçesinde, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek
Yüksekokulu'nda okuyan İlhami Ülgen isimli öğrenci, 25 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına uğradı.
Saldırıdan sonra Necip Fazıl Kısakürek Devlet Hastanesi'ne giden Ülgen darp raporu aldı.
25 Şubat 2016’da, Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, ırkçı bir grubun
saldırısına maruz kaldı. Saldırıda 3 öğrenci yaralandı.
27 Şubat 2016’da, Maraş ilinde, Sütçü İman Üniversitesi'nde okuyan 2 öğrenci, İsa Divanlı
Mahallesi'nde ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan gençlerden M.E.K. elinden
ve ayağından aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralanırken, A.H.Ş. isimli öğrenci ise sırtına aldığı iki bıçak
darbesiyle ağır yaralandı. Saldırgan grup, olay yerinden uzaklaştığı sırada ağır yaralı olan A.H.Ş. isimli
öğrenciye arabayla çarptı.
4 Mart 2016’da, Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan Şefik
Bozkurt isimli öğrenci, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Hakkâri Yüksekova nüfusuna kayıtlı olan
Bozkurt Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
23 Mart 2016’da, Hacettepe Üniversitesi Yıldız Amfi'de sohbet eden yurtsever ve sosyalist öğrenciler,
faşist-ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 6-7 kişilik ırkçı grup, ellerinde "Sallama" diye tabir edilen
kesici aletlerle öğrencilere saldırdı. Ölüm tehditleri savuran grubun saldırısı karşısında öğrenciler ise
amfinin girişine barikat kurdu ve saldırıları püskürttü. Olayda ırkçı gruptan bir kişi yaralandı. Daha
sonra olaya yeniden müdahale eden polis, sol ve yurtsever gruptan 5-6 kişiyi gözaltına aldı. Kaldıkları
yurda doğru giden 2 öğrencide Beytepe Alışveriş Merkezi (BAM) yakınında ırkçı bir grubun bıçaklı
saldırısına uğradı. Yaralanan öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 Nisan 2016’da, Ankara Üniversitesi öğrencisi Macit Aslan isimli öğrenciyle birlikte Kürt öğrenciler,
daha önce kendilerine üniversitede saldıran kişilerce değişik yerlerde silahla tehdit edildi. Akşam
saatlerinde Kızılay'dan evine gitmeye çalışan Aslan'ın önünü Meşrutiyet Caddesi üzerinde iki şahıs
keserek, kendisiyle konuşmak istedi. Ancak "sizi tanımıyorum, kimsiniz ve sizinle ne konuşacağım"
diyen Aslan, söz konusu şahıslar, bellerindeki silahı göstererek, "Biz buyuz" diyerek, tehdit etmeye
başladı. Aslan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arkamdan 'Macit baksana, biraz oturalım,
konuşacaklarımız var' dediler. Biri 25 yaşlarında diğeri de 40-45 yaşlarındaydı. Kimsizin diye
sorduğumda da bellerindeki silahı gösterdiler ve 'biz buyuz' şeklinde cevap verdiler. Ayrıca, dün akşam
gözaltına alınan ve bugün bırakılan iki arkadaşımızın ismini de vererek, biz nerde olduğunu ve kim
olduğunu çok iyi biliyoruz, istesek seni hemen buluruz." Aslan, tehdit olayının ardından hızla bölgeden
uzaklaştığını ve son dönemde üniversitelerdeki baskıyla birlikte yaşanan bu tehdit olayının ardından
can güvenliğinin olmadığını söyledi. Aslan'ın tehdit edilmesinden birkaç saat sonra bu kez de Yüksel
Caddesi'nde Aslan'ı tehdit eden şahısların 3 Kürt öğrenciyi daha tehdit ettiği öğrenildi.
2 Nisan 2016’da, İzmir Gaziemir fuarında çalışan 5 Kürt işçinin sayıları 30 ile 40 arasında değişen özel
güvenlik görevlileri tarafından linç edildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Gaziemir'deki mermer fuarında
sigortasız olarak çalışan ve taşımacılık işi yapan Kürt işçiler Murat Uluğ, İbrahim Uluğ, Ömer Demirtaş,
Yusuf Uluğ ve Yadigar Balkaya işyeri güvenlikleri tarafından gerekçesiz olarak feci şekilde darp edildi.

Akşam saat 20.30 sıralarındaki vardiya bitiminde işten çıkan işçilere jop ve kelepçelerle saldıran
yaklaşık 30-40 kişilik özel güvenlik grubu Kürt işçileri linç etti. Aldıkları darbeler sonucu kaburgaları
zedelenen işçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar açılırken, güvenliklerin darp esnasında Kürt
işçilere ırkçı küfürler ve hakaretler savurdukları da öğrenildi. İşverenlerin olayın yaşandığı yere
gelmesiyle güvenlikler işçileri darp etmeyi bırakırken, olay yerine gelen polis ekipleri ise Kürt işçileri
gözaltına almaya çalıştı. Yine polis, olayın üzerine örtmek amacıyla "İki tarafta şikayetçi olmasın bu
olay kapansın" şeklinde sözler sarf ettiği iddia edildi.
9 Nisan 2016’da, Elazığ Fırat Üniversite'nde okuyan ve yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak
tutuklanan öğrencilerin ara sınavlar dolayısıyla (Vize) okula getirileceği duyurusu üzerine harekete
geçen ırkçı bir grup, yurtsever, demokrat öğrencilere saldırdı. Elazığ Ülkü Ocakları adlı facebook
sayfası üzerinden saldırıyı örgütleyen ırkçı grup, Fen- Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelerek 3
öğrenciyi darp etti. Ellerinde silah, bıçak, sopa ve kesici silahların olduğu 300'e yakın ırkçı grup, polisin
gözetiminde soyadları öğrenilmeyen Mehmet, Serhat ve Harun adlı öğrencilere saldırdı. Yaralanan
öğrenciler arkadaşları tarafından Harput Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mehmet adlı öğrencinin
başına isabet eden cisimden dolayı dikiş atıldığı öğrenildi.
14 Nisan 2016’da, Mersin'in Silifke İlçesi Taşucu Üniversite'sinde okuyan Kürt öğrencilere yönelik üç
gündür ırkçı saldırıların olduğu öğrenildi. AKP gençlik kollarlı olarak bilinen Ak-Gençlik ile ülkücü
karşımı bir grup, üç gün önce 3 Kürt öğrencinin evini basmaya kalktıkları belirtildi. Taşucu Jandarma
Karakolu'na başvuran öğrenciler, can güvenliklerinin olmadığını belirterek koruma talebinde bulundu.
Bunun üzerine evleri jandarma gözetimi altına alınan öğrenciler, bu kez okul da saldırıya uğradılar.
Derse girmek isteyen 3 öğrenci sivil polis gözetiminde saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Hatip
Çahınoğlu, Bedriye Arslan, Rozerin Ceylandağ, Duygu Aktaş ve Rezan Altuğ isimli öğrencilerin
yaralanarak Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Lince maruz kalan öğrenciler hastaneye
kaldırılırken, yaralanan İbrahim Koca isimli öğrenci taburcu olduğu Erdemli Devlet Hastanesi önünden
kimliği belirsiz kişiler tarafından kafasına siyah poşet geçirilerek kaçırıldığı belirtildi. Koca'nın ormanlık
bir arazide işkence yapılarak gözleri bağlı bir şekilde bırakıldığı bildirildi. Barış Fırat, Azad Cide ve
Mehmet Karaman Gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler 15 Nisan günü serbest bırakıldı.
22 Nisan 2016’da Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi olan Diyarbakır’ın
Silvan İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı V.Ç.’nin (20), ağabeyinin düğününde giydiği kıyafet nedeniyle
karamaninsesi.com adlı yerel bir internet haber sitesinin hedef göstermesinin ardından 15 kişilik ırkçı
bir grubun saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. Vücudunda kırıklar meydan gelen V.Ç.’nin Diyarbakır’a
sevk edildiği ve ameliyata alındığı bildirildi.
24 Nisan 2016’da Ankara’da Ankaragücü ile Amedspor futbol takımları arasında oynanan karşılaşmayı
izlemek için gelen Amedspor yöneticisi 5 kişi maçın sona ermesinin ardından bulundukları protokol
tribününde Ankaragücü takımının yöneticilerinin ve taraftarlarının saldırısına ve linç girişimine maruz
kaldı. Amedspor’un bir yöneticisinin merdivenlerden atıldığı saldırıda yaralanan 5 kişi de hastaneye
kaldırıldı.
24 Nisan 2016’da Uşak’ta inşaat işçiliği yapan Eren Sömer (26) ve Ufuk Çelik adlı 2 Kürt işçinin bir
parkta kendi aralarında Kürtçe konuşurken 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradıkları ve ağır yaralanan 2
işçinin de yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.
3 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum ilinde, Atatürk Üniversitesi'nde okuyan JINHA muhabiri Manolya
Bulut, okul kantininde ırkçı bir grup tarafından tehdit edildi. Kantine giren ırkçı grubun, "Bugün
Türkçülük günü herkes ayağa kalksın İstiklal Marşı okunacak" dayatmasına tepki gösteren Bulut’a
hakaret içerikli tehditlerde bulundu.
10 Mayıs 2016’da, Kırşehir'de aynı zamanda HDP üyeleri olan Fırat Altun, soy isimleri öğrenilemeyen
Cihan ve Cüneyt ile ismi öğrenilemeyen bir başka öğrenci, dün akşam saatlerinde Pazaryeri civarında
yaklaşık 30 kişinin saldırısına uğradı. Ahi Üniversitesinde okuyan öğrencilere bir anda saldıran ırkçı
grup bıçak ve kesici aletler kullandı. Saldırıya uğrayan öğrenciler bacak ve baldırlarından yaralanırken
aynı zamanda uzun süre darp edildiler. Öğrenciler daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına
alındı. Saldırıya uğrayan öğrenciler sabah saatlerinde taburcu edildi. Bu arada saldırının Ahi
Üniversitesinde "yeni seçilen reis" tarafından organize edildiği belirtildi. Olaydan sonra gözaltına alınan
olmadı. HDP'liler ve saldırıya uğrayan öğrenciler ise savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

26 Haziran 2016’da, Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 Kürt gencine ırkçı saldırıda bulunuldu.
Necip Fazıl Kısakürek Sokağı üzerinde bulunan belediye iş merkezi önünde tespih satan kişi ile M.Ç.
(27) ve B.Ç. (22) arasında gerginlik yaşandı. Satıcı gençlerin üzerinde sarı, kırmızı ve yeşil renklerinde
tespih istediğini iddia etti. Daha sonra kavgaya çevredekilerin katılmasıyla gençlere linç girişiminde
bulunuldu. Saldırı üzerine 2 genç bir apartmana sığındı. İsmi öğrenilemeyen diğer genç ise olay
yerinden uzaklaşarak linçten kurtuldu. Kalabalığın artması üzerine takviye ekipler halinde iki kişi,
emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayın duyulmasının ardından toplanan yaklaşık 500 kişilik grup,
emniyet müdürlüğüne yürüdü. Burada grubu dağıtmak isteyen polisler havaya ateş açtı. Emniyetin
bulunduğu Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokağı'nın iki girişi trafiğe kapatıldı. Toplanan grup yaklaşık
2 saat sonra dağıtıldı.
3 Temmuz 2016’da, Karaman'da sırtlarında ülkelerinin bayrağını taşıyan Afganistanlı 4 genç,
yanlarına yaklaşan ve "Niye PKK bayrağı taşıyorsunuz" diyen 2 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırıya uğrayan Safoli Doust, Nizam Alodu ve Sefer Ali Nazari sırtlarından bıçaklanarak
yaralanırken, Ali Dat Niyazi ise yara almadan kurtuldu. Yaralı 3 genç, Kahraman Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
24 Temmuz 2016’da, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ünalan Mahallesi’nde bir parkta oturup Kürtçe
müzik dinleyen inşaat işçisi 3 Kürt genç, ırkçı grupların saldırısına maruz kaldı. Önce gençlere sözlü
tacizde bulunan ırkçı grup, daha sonra başka ırkçı grupları da parka yönlendirerek fiziki saldırıda
bulundu. Saldırıda yaralanan Selim İnan, Ezber Tekli ve Jiyar Çakmakçı, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin saldırıya uğradığı haberi üzerine mahalledeki
Kürt yurttaşlar da, parka gitti. Durum hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlara, polis biber gazı ile
müdahale ederken, saldırgan gruplara müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.
31 Temmuz 2016’da, Ağrı'dan İzmir'in Seferihisar ilçesine tatile gelen Vural ailesi, ilçe girişinde
bulunan polis noktasında araçlarının Ağrı plakalı olmasını bahane eden yaklaşık 15 kişilik ırkçı bir
grubun saldırısına maruz kaldı. Polis, gözleri önünde yaşanan linç girişimini seyretmekle yetinirken,
saldırganlar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.(baba ve oğlu yaralı)
8 Ağustos 2016’da, Bayburt Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'nun yetenek sınavı için
kente gelen Kürt gençlere, faşist gruplar tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Kaldıkları yurda "PKK
bayrağı astığı" iddiasında bulunan faşist grup, gençleri kente getirdiğini düşündüğü bir aracı da ateşe
verdi. Polis ise gruba gazla müdahale etti.
9 Ağustos 20016’da, Bayburt'ta yetenek sınavı için giden Kürt öğrencilere yönelik saldırı ardından
aracı yakılan Sertat Ataman, saldırının Kürtçeye olan tahammülsüzlük sonucu yaşandığını belirterek,
"Satır, pala, sopa ve taşlarla kaldığımız yurda saldırdılar. Polis başta dağıtsaydı belki de aracımı da
yakmazlardı. Böyle cahillik ve vahşet görmedim" dedi.
26 Ağustos 2016’da, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde aralarında Kürtçe konuşan Kürt işçilerin kalabalık bir
grubun saldırısına uğraması sonucu Hüseyin Gümüş başına aldığı darbelerle ağır yaralandı. Diğer işçi
Selman Gümüş’ün ise ayağında kırıklar oluştu.
1 Eylül 2016’da İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında çalışan Kürt işçi Mehmet
Aytaç’ın (36) Eyüp İlçesi’nde bulunan inşaat şantiyesinde oda arkadaşı M.A. tarafından yakılarak
öldürüldüğü ortaya çıktı. Odasında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı oda arkadaşı tarafından
yakılarak öldürülen Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Mehmet Aytaç’ın ağabeyi Suphi
Aytaç, yaklaşık 2 hafta önce kendisini arayan kardeşinin, “yeni şantiyede rahat edemiyorum. Benim
doğulu olmamı hazmedemiyorlar, dışlıyorlar. Burada rahat değilim” dediğini aktardı. Suphi Aytaç
yaptığı açıklamada, “Mehmet odada uyurken kapıyı üzerine kilitlemişler. Sonra da 6 litre benzin
dökerek yakmışlar” dedi.
24 Eylül 2016’da, Ankara Mamak'ta aynı apartmanda bulunan 8'i Alevi 2'si Kürt olmak üzere toplam 10
dairenin kapısı tıpkı Maraş Katliamı öncesi olduğu gibi önce siyah ardından kırmızı boya ile işaretlendi.
6 Ekim 2016’da, 8 Mart'ta "örgüt propagandası yapma" ve "örgüt üyeliği olma" iddialarıyla tutuklanan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4. sınıf öğrencisi olan S.D, 12 Temmuz'da
tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'a bağlı Erenler köyündeki evinin
önünde daha önce üniversiteden tanıdığı öğrencilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından ırkçı

saldırıya uğrayan S.D., ağır şekilde darp edildi. Saldırı sonrası aradığı polislerin olay yerine geç
geldiğini belirten S.D., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Ancak
doktorların burada kendisiyle ilgilenmediğini ifade eden S.D., polislerin kendisine "Sen cezaevinden mi
çıktın? Ne yapıyordun cezaevinde?" şeklindeki sorularına maruz kaldığını vurguladı. Çok kan
kaybettiği için doktorlara tepki gösterdiğini vurgulayan S.D., tepki üzerine doktorların kendisiyle
ilgilendiğini ancak bu kez polislerin darp raporuna el koyduğunu belirtti. Bunun üzerine doktorlardan
tekrar rapor isteyen S.D., doktorların "Sen kim oluyorsun, rapor istiyorsun" tepkisi ile karşılaştığını
anlattı. Yüzüne çok sayıda dikiş atıldığını vurgulayan S.D., hastane polisinin de ifadesini almadığını
aktardı. Şikâyetçi olmak için Kocatepe Polis Merkezine giden S.D., 4 gün sonra kendisine saldıranların
ismini vermek üzere tekrar karakola gittiğinde polislerin "Bizim yapacağımız bir şey yok. Senin ifadene
gerek yok" söylemleri ile karşılaştı. Afyon'da Kürt öğrencilerin sürekli saldırı tehdidi altında olduğunun
altını çizen S.D., ölümle burun buruna yaşadıklarını söyledi.
20 Ekim 2016’da, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda 3 Haziran günü ırkçı bir grubun saldırısına
uğrayan Kürt öğrenciler, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla yargılanıyor. Karşı taraftan 5 öğrencinin şikâyeti
üzerine Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianameden tutuksuz yargılanan
18 Kürt öğrencinin ilk duruşması gerçekleştirildi. Saldırgan gruptan 5 öğrencinin kavga esnasında Kürt
öğrencilerinin kendilerine yönelik "Çivili sopalarla saldırdılar" şikayeti üzerine başlatılan soruşturma
sonrasında hazırlanan iddianamede, Kürt öğrenciler, "Örgüte üye olmak”, “Örgüt propagandası
yapmak” ve “Cebir ve tehdit ile öğrencilerin öğrenim hakkını engellemek” iddialarıyla suçlanıyor.
Davada yargılanan 18 Kürt öğrencinin isimleri şöyle: Can Akdoğan, Serap Cansın, Ümmühan Nuran
Tekin, Hakan Yaramış, Şerafettin Mete, Çetin Güven, Merve Adıgüzel, Emre Aydın, Fırat Genç, Yusuf
Katmış, Sosin Akın, Cemil Aksoy, Alican Çelik, Hüseyin Koç, Ramazan Yiğit, Abdullah Çamuka,
Bayram İnal, İbrahim Baş. Hüsamettin Otçu başkanlığındaki mahkeme heyeti, müşteki ve sanıkların
sonraki duruşmada hazır hale getirilerek, teşhis işleminin gerçekleştirmesine karar verdi ve sonraki
duruşmayı 31 Ocak 2017'ye erteledi.
21 Ekim 2016’da, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve
Miyopati hastalığından yüzde 49 engeli bulunduğu için yürümekte güçlük çeken Tolga Durmuş (24),
okuldan çıktığı sırada Egekent Metro İstasyonu'nda "komünist" olduğu gerekçesiyle okulunda bulunan
ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında dişi kırılan ve ağır hakaretlere maruz kalan
Durmuş, saldırganların daha sonra cep telefonuna tehdit mesajı attığını kaydetti. Durmuş, "Saatim ve
telefonum kırıldı 150 TL vermezsen seni yine döveriz", "Sen orada ayıranlara dua et, yine görüşeceğiz
seninle" ve "Bir daha okula gelirsen sana gününü gösteririz" şeklindeki mesajlarla tehdit edildiğini
belirtti.
18 Aralık 2016’da, Eskişehir HDP Gençlik Meclisi üyeleri, HDP binasından çıktığı esnada sopalı bir
grubun saldırısına maruz kaldı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda saldırıya karşılık verilmesiyle
saldırgan grup dağıldı. Saldırının ardından evlerine doğru giden HDP üyeleri Z.Y. ve E.K. isimli iki
kadın, ikinci kez saldırıya uğradı. Saldırganlar bölgeden kaçarak uzaklaşırken, polisler saldırıya
uğrayan kadınları gözaltına aldı.

