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GİRİŞ 
24-25 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 16.Olağan Genel Kurulumuzdan sonra çalışmalarını sürdüren 
MYK’mız hazırlamış olduğu çalışma programa doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüş, yoğun Türkiye gündemi 
içerisinde hak ihlallerinin belgelenmesinde, ihlallerle ilgili farkındalık yaratılmasında, ihlallerin giderilmesine 
dönük mücadelesinde ciddi katkılar sunmaya çalışmıştır.  
 
2012-2014 dönemine baktığımızda, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yönden çözümü noktasında yaşanan 
gelişmelerin etkisini görmekle birlikte bu sürecin kırılgan olduğunu, devletin ve hükümetin soruna “güvenlik 
eksenli” yaklaştığını, Kürt siyasal hareketinin ise Kürtlerin topluluk hakları ekseninde statü sorunu olarak 
yaklaştığını, bunun belirli kırılganlıklar yarattığını görmekteyiz. Bu süreçte Gezi Parkı direnişi ve sonrasında 
yaşanan olaylarda hükümetin giderek otoriterleştiğini, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonları sırasında ise 
devletin şeffaf ve hesap verebilen bir devlet olmadığını, yargının siyasal iktidarın yanı sıra çeşitli güç odaklarının 
elinde bir baskı mekanizması gibi kullanıldığına tanıklık ettik. Yine bu süreçte siyasal iktidarın Ortadoğu’da 
uyguladığı politikanın Sünni Müslüman bir hat üzerinden geliştirmek istediği siyasal etkinin Mısır’daki darbe ile 
kırıldığını, Suriye’deki iç savaşın 4.yılına girmesi ile beraber sorunun giderek kördüğüm haline geldiğini 
belirtmek isteriz. Siyasal iktidarın Ortadoğu’da uyguladığı bu politikanın Türkiye içine yansımasında kendisini 
“Kobanê düştü düşecek” şeklinde ifade ettiğini belirtebiliriz. Siyasal iktidarın özellikle Suriye politikası Türkiye 
halkını uzun yıllar sürecek mülteci ve sığınmacı sorunları ile baş başa bırakmış yanı başımızda yaşanan insani 
trajedinin Türkiye halkı nezdinde sıradanlaşmasına adeta hizmet etmiştir.  
 
Bu dönemin en önemli özelliklerinden birisi Türkiye’de ilk defa fiili çatışmasızlık sürecinin yaşanmış olmasıdır. 
2013 yılında devlet görevlileri-Abdullah Öcalan diyalogunun sonucu olarak Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile 
PKK’nin 21 Mart 2013 tarihinde 8. ateşkesi ilan ettiğini ve bu ateşkese devletin fiilen uyarak ilk defa çift taraflı 
bir çatışmasızlık sürecinin yaşandığını belirtmek isteriz. PKK gerillalarının 8 Mayıs 2013 tarihinden Eylül 2013 
tarihine kadar geri çekilmesine rağmen, süreçte hükümetin atması gereken adımları atmaması sürecin 
tıkanmasına neden olmuş, hükümetin Ekim 2013 ayında açıkladığı ve Şubat 2014 tarihinde yasalaştırdığı 
demokratikleşme paketi ise beklentileri karşılamamıştır. Ancak ilkokullarda okutulan andımız isimli militarist 
ezberin kaldırılmış olması kayda değer bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.  
 
Barış ve çözüm sürecinde diyalogdan müzakereye geçilememesinin yarattığı kırılganlıklar çatışma riskini 
beraberinde getirmiştir. Devam eden çatışmasızlığın sürmesi bakımından müzakere aşamasına geçiş için 
hükümetin çıkartmış olduğu 6551 sayılı kanunun tanıdığı imkanların kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda 
Kürt siyasal hareketinin görüşmeci olarak belirlediği Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı Adası’nda 
sekreteryanın kurulması, müzakere heyetlerinin oluşturulması ve taraflar arasındaki görüşmeleri izleyecek sivil 
bir izleme kurulunun faaliyete geçmesinin sürecin selameti bakımından gereklidir. Çünkü bütün dünya örnekleri 
göstermiştir ki, sorun ancak müzakere ile çözülebilir. Müzakerenin yapılabilmesi bakımından ise müzakere 
koşullarının oluşturulması gerekir.  
 
Barış ve çözüm sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerden birisi de akil insanlar heyetinin oluşturulması, bu 
heyetin Nisan-Haziran 2013 ayları arasında Türkiye’nin tamamında bütün toplum kesimleri ile görüşmeler 
yapması, toplumsal kesimlerin görüş ve önerilerini hükümete iletmesi, barışın toplumsallaştırılmasında Türkiye 
tarihinde yaşanan önemli gelişmelerden birisi olarak değerlendirilmektedir. İHD Başkanının bu heyet içerisinde 
İHD’yi temsilen katılmış olması ve İHD örgütünün bir bütün olarak bu çalışmalara aktif olarak katılması, 
İHD’nin toplumsal barış çalışmalarına olan katkısı olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte Akil İnsanlar heyeti 
raporlarından da anlaşıldığı kadarı ile Türkiye toplumunun barış ve çözüm sürecine hazır olduğu, ancak siyasal 
iktidarın toplumun gerisinde kaldığı ve Kürt sorununun çözümünde kalıcı adımları atamadığı gerçeği ile karşı 
karşıyayız. İHD Genel Merkezinin oluşturmuş olduğu merkezi izleme komisyon raporu barış ve çözüm sürecinin 
ilerlemesinin risk altında olduğunu, bu risklerin giderilmesi bakımından siyasal iktidarın yeterli adımları 
atmadığı tespitini de tekrar belirtmek isteriz. 
Bu dönemde yaşanan en önemli gelişmelerden birisi de Gezi Direnişi sürecidir. Kürt sorununda yaşanan 
çatışmasızlık ortamı ile beraber barış ve çözüm süreci Türkiye’nin batısında otoriter uygulamalara karşı daha 
güçlü ses yükselmesine zemin hazırlamıştır. Siyasal iktidarın halkın yaşam tarzına müdahalesi ciddi bir itirazın 
yükselmesine sebep olmuştur. Gezi direnişi, yerellerde kent ve kırlarda yaşam alanlarının korunması, 
çoğulculaşması, doğanın ve müşterek alanların metalaşmasının engellenmesi, halkın doğrudan yönetime iştirak 
edeceği kanalların oluşturulmasının önemini ortaya koymuştur. Gezi Direnişinde ciddi bir kadın katılımının 
olması, gençliğin kendini göstermesi adeta 12 Eylül sürecinin yaratmak istediği depolitizasyon sürecinin bittiğini 
ilan etmiştir. Hükümetin Gezi Direnişine katılanlara yönelik otoriter uygulamaları sonucunda 9 kişi yaşamını 
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yitirmiş, müdahale edilen 774 gösteride 9564 kişi yaralanmış, 6977 gözaltından 187’si tutuklanmış, tespit 
edebildiğimiz kadarı ile açılan 78 davada 3276 kişi yargılanmıştır. 
2013 yılının Aralık ayında yapılan yolsuzluk operasyonlarında Türkiye tarihinde ilk kez siyasal iktidarın devlet 
içindeki yasa dışı yapılanmaları kabul ettiğine tanıklık ettik. İnsan hakları savunucuları olarak Türkiye’nin 
demokratikleşebilmesi için devlet içerisindeki her türlü yasa dışı yapılanmanın tasfiye edilmesini yıllardır dile 
getirmekteyiz. Türkiye’de ilk kez siyasal iktidar kendisine yönelik bir yolsuzluk soruşturmasında hem bu 
soruşturmayı etkisiz kılmak hem de karşı karşıya kaldığı durumu kamuoyuna izah edebilmek amacı ile devlet 
içerisindeki bir yasa dışı yapılanmayı kabul edip deşifre etmek zorunda kaldı. Bu yönü ile Türkiye’de devlet 
içindeki yasadışı yapılanmalar konusunda ciddi bir farkındalık yaratıldı. Ancak siyasal iktidar devlet içerisindeki 
tüm yasa dışı yapılanmaları tasfiye etmek yerine sadece kendisine yönelenleri tasfiye ederek paramiliter 
grupların yaşamasına imkan tanıdı. 6-12 Ekim 2014 tarihlerinde Türkiye Kürdistan’ında ve Türkiye’nin 
metropol kentlerinde yaşanan yaygın toplumsal gösterilerde 48 göstericinin öldürülüp, yaklaşık 700 kişinin 
yaralanmasında bu tip paramiliter grupların etkili olduğunu bir kez daha gördük. Bu vesile ile gerek 
Türkiye’deki barış ve çözüm sürecinin selameti, gerekse de demokratikleşmenin devam etmesi bakımından 
devlet içerisindeki yasa dışı yapılanmaların tasfiyesinin zorunlu olduğunu vurgulamak isteriz.  
Bu dönem yaşanan otoriter uygulamaların doğal sonucu olarak hükümetin yolsuzluk iddiaları ile karşılaşmasına 
tanıklık ettik. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de siyasal iktidar ne kadar otoriterleşir ise o kadar 
çok yolsuzluk yapacağı doğaldır. Dolayısıyla otoriterleşen siyasal iktidarın bunu yolsuzlukları örtbas etmek için 
de yaptığını söyleyebiliriz. Nitekim 17-25 Aralık 2013 tarihinde yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili 
soruşturma dosyalarının takipsizlik ile sonuçlanması siyasal iktidarın yargı üzerindeki hakimiyetini kurduğunu 
göstermiştir. Otoriterlik ve yolsuzluk bir ülkede ki en önemli demokrasi ve insan hakları sorunlarından biri 
olarak ortada durmaktadır.  
Bu dönem, Arap Baharı ile başlayan sürecin Arap kışına döndüğüne tanıklık ettik. BM kararı olmadan Libya’nın 
bombalanıp iç savaşa sürüklenmesi, Mısır’da askeri darbe yapılması, Suriye iç savaşının 4.yılına girmesi, IŞID 
isimli radikal dinci, cihatçı, soykırımcı çete yapılanmasının Irak’ta Ezidi Kürtlere soykırım uygulaması ve 
kendinden olmayan tüm etnik ve inanç gruplarına saldırmasına tanıklık ettik. Bütün bu süreçte sayısı 1,5 
milyonu bulan Suriye’li sığınmacıların Türkiye’deki dramlarını gördük. Bunun yanı sıra Kobanê direnişi ile 
bütün bu kötülüklere dur denilebileceğini ve Rojava Devrimi ile Ortadoğu’da halkların ve inançların demokratik 
bir düzende bir arada yaşayabileceği örnekleri gördük. Bu süreçte İHD sürekli Türkiye-Suriye sınır hattında 
çalışmalarını sürdürmüş, bütün yaşananları raporlaştırarak kamuoyuna iletmiş, Türkiye’nin uyguladığı yanlış 
politikayı teşhir etmiş ve elinden geldiğince sığınmacılarla dayanışma içerisinde bulunmuştur. IŞID tehdidine 
karşı farkındalık yaratışmış, Kobanê Dayanışma Platformu içerisinde yer alarak zulme karşı direnin Kürt 
halkının yanında durulmuştu.  
Siyasal iktidarın kendisine yönelik yargı tehdidini bertaraf etmek amacı ile özel yetkili ve görevli mahkemeleri 
kapatması önemli bir gelişme olmuştur. Ancak bu durum kısa sürmüş, MİT Kanunu ile “terör ve casusluk” 
suçlarında MİT’in adli kolluk görevini üstlenmesi bu konuda tek bir mahkemenin yetkili kılınması düşman ceza 
yargılama tehdidinin sürdürüldüğünü göstermiştir. HSYK kanun değişikliği, çeşitli yargı paketleri ile siyasal 
iktidar yargı üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiş ve yargı içerisinde etkili olan Gülen Cemaati grubunu tasfiyede 
kararlı olduğunu göstermiştir. Ancak bu durum Türkiye’deki yargının halk nezdinde güvenini en fazla yitirdiği 
dönem olarak tarihe geçmiştir. Kamuoyuna mal olmuş önemli davalarda yargının yanlı tutumu deşifre olmuş, 
mağdur edilen binlerce kişi tahliye edilerek mağduriyet kısmen giderilmeye çalışılmıştır. Siyasal iktidarın 
internet yasasında yaptığı değişiklikler ile sosyal medya denetim altına alınmaya çalışılmış, internet trafiği 
üzerinden yeni tip fişleme araçları yaratılmıştır. Siyasal iktidarın basın üzerindeki etkisi kendisini “alo Fatih” 
olarak karikatürize etmiştir. Bu dönem basın üzerindeki sansür aynı zamanda oto sansürü beraberinde getirmiş, 
halkın doğru haber alma hakkı müdahalelerle sürekli engellenmeye çalışılmıştır. Bütün bunlar Türkiye’deki 
siyasal iktidarın otoriter uygulamalarının giderek pekiştiğini ve Türkiye’nin polis devleti kurallarına göre 
yönetildiğini göstermektedir.  
Bu dönemde siyasal iktidarın otoriter uygulamaları sonucu çok sayıda hak ihlali yaşanmaya devam etmiştir.  
 
YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 
Bu dönem yargısız infazlar yapıldıkları yer itibari ile çeşitlilik göstererek devam etmiştir. 2007 yılında PSVK’da 
yapılan değişiklik ile kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisinin kolaylaştırılması bu ihlallerde yaşanan 
artışın en önemli sebeplerindendir. Bu yetmezmiş gibi siyasal iktidarın Ekim 2014 itibari ile polisin yetkilerini 
genişleten yeni güvenlik paketini yasalaştıracağını açıklaması ile Türkiye yargısız infazları daha fazla 
konuşacağı yeni bir döneme girecektir kaygısı taşımaktayız. Türkiye’de yargısız infazların önlenememesinin en 
önemli sebebinin cezasızlık politikası ve kültürü olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Kolluk güçlerine karşı 
etkili soruşturma ve kovuşturma yöntemlerine başvurulmaması yargısız infazlarla mücadeleyi etkileyen en 
önemli ve olumsuz devlet politikasıdır.Bunun yanı sıra bu dönem özellikle Türkiye Suriye, Irak-İran sınırında 
meydana gelen infazlardaki artış kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.  
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Roboski katliamı ile ilgili olarak Genelkurmay Askeri Savcılığının kamu davası açmaması cezasızlığın devlet 
politikası olarak yürütüldüğünü, Kürtlere yönelik ihlallerin sistemli olarak sürdürüldüğünü göstermiştir. 
Bu dönem cezaevlerinde yaşam hakkı ihlalleri devam etmiştir.  Türkiye’de ceza infaz sisteminin insani olmaması 
ve mahpusları çürütmeye dayalı bir yapısı olması nedeni ile cezaevleri en önemli ihlal yaratan yerler olarak 
varlıklarını sürdürmektedirler. İHD Cezaevi Komisyonu’nun Eylül 2014 verilerine göre cezaevlerinde bulunan 
578 hasta mahpustan 228’sinin durumu ağırdır. Hasta mahpusların tahliyesinin geciktirilerek ölümlerine sebep 
olunması asla kabul edilecek bir durum değildir. Siyasal iktidarın pratik uygulamayı çabuklaştıracak tedbirleri 
bile uzun uğraşlardan sonra gündemine alması bu alanda sürekli farkındalık yaratacak eylem ve etkinliklerin 
sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.  
2013 yılında gözaltı merkezlerinde ölümlerin yaşanmamasını, barış ve çözüm sürecinin olumlu bir yansıması 
olarak değerlendirmenin yanı sıra 2014 yılında yeniden gözaltı merkezlerinde ölümlerin yaşanması bu konuda 
bir politika değişikliğine gidilmediğini göstermektedir.  
Köy koruculuğu sisteminin devamının yaşam hakkı ihlallerini getirdiğini sürekli raporlarda ifade etmekteyiz. 
Kürt sorununun çözümünde başlatılan barış ve çözüm sürecinde köy koruculuğunun tasfiye edilmemesi siyasal 
iktidarın soruna yüzeysel yaklaştığını göstermektedir. 
Bu dönem mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu yaşam hakkı ihlalleri devam etmiştir. Suriye sınırındaki 
mayınların temizlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılmış, ancak asıl sorun yaratan ülke içindeki mayınlı 
sahaların temizlenmesi ile ilgili hiçbir tedbir alınmamıştır. Türkiye içerisinde 9 ilde sivil yerleşim bölgelerine 
yakın çok sayıda mayınlı arazi bulunmaktadır. Ottowa Sözleşmesi uyarınca Türkiye’nin 2014’e kadar mayınlı 
alanları temizlemesi gerekirken, Türkiye’nin 10 yıllık yeni bir süre talep etmesi bu alandaki ihlallerin maalesef 
devam edeceğini göstermektedir. 
Barış ve çözüm sürecinin etkisi ile silahlı çatışmalarda yaşamını yitiren silahlı militan, asker-polis ve geçici köy 
korucusu sayısında oldukça belirgin azalma olmuştur. Bilançolar çatışmasızlığın kalıcı hale getirilmesinin 
zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır.  
Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile beraber silahlı çatışmaların uzun yıllar devam etmesi şiddet kültürünün 
oluşmasına, milliyetçilik ve şovenizmin yaygınlaşmasına hizmet etmiştir. Bunun yanı sıra askeri kışlalarda etkili 
soruşturma ve kovuşturma yapılmaması şüpheli asker intiharlarında belirgin bir artış yaşanmasına sebep 
olmuştur. 2012 yılında 69 şüpheli asker intihar vakası tespit edilmişken, bu sayı 2013 yılında 61 olarak 
gerçekleşmiştir. İHD şüpheli asker intiharlarının önüne geçebilmek amacı ile yaşamını yitiren askerlerin aileleri 
ile birlikte 2013 yılında bir dizi eylem ve etkinlik yapmıştır. Nihayet 2014 yılında da İHD ve Mazlum Der olarak 
ailelerin desteğini alarak “askeri yargı kapatılsın” kampanyasını başlatmıştır. Şüpheli asker intiharlarının 
sonlandırılması bakımından askeri yargı kaldırılıncaya kadar askeri kışlalarda meydana gelen yaşam hakkı 
ihlalleri ve vücut bütünlüğüne yönelik suçların soruşturma ve kovuşturmasının sivil mahkemelerde yapılmasını, 
Türkiye’nin AİHM Büyük Dairesi’nin Bayatyan-Ermenistan kararı uyarınca bir an önce vicdani ret hakkını 
tanımasını, mağdur edilen ailelerin taleplerinin karşılanmasını içeren bir dizi talep sürekli gündeme getirilmiştir. 
Kadına ve çocuğa yönelik yaşam hakkı ihlalleri giderek artmaktadır. İHD verilerine göre 2012 yılında 177 kadın 
ev içinde ve toplumsal alanda öldürülmüş iken, bu sayı 2013 yılında 269’a çıkmıştır. 2012 yılında 48 kadın 
intiharı gerçekleşmiş iken, bu sayı 2013 yılında 52’ye yükselmiştir. Siyasal iktidarın muhafazakar demokrat 
uygulamaları kadına yönelik şiddetin yaşanmasına engel olamamıştır. Yasal alt yapı oluşturulmasına rağmen 
uygulamada kadının korunamaması, erkeklerin şiddet uygulamaktan vazgeçirilememesi ve bir bütün olarak 
sosyo ekonomik durumdaki kötüleşmeler bu alanda daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 2012 yılında çocuğa yönelik şiddet sayıları 2013 yılı ile karşılaştırıldığında bir azalma yaşanmıştır. 
Ancak sorunun varlığını kuvvetlice devam ettirdiğini belirtmek isteriz. 
Bu dönemde de Türkiye’deki toplu mezarların açılması için Hükümet üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirmemiştir. Silahlı çatışmalarda yaşamını yitiren PKK gerillalarının cenazelerinin toplanıp, mezarlık haline 
getirilmesi bu döneme özgü özel bir gelişme olarak kaydedilebilir. Bu mezarlıklara yapılan saldırılar ise Mezar 
Hakkı ihlali olarak kendini göstermiştir. 
12 Eylül 1980 askeri darbesine giden sıkıyönetim süreci ile başlayan (Maraş Katliamından sonra 26 Aralık 
1978’de ilan edilen sıkıyönetim) başta gözaltında olmak üzere zorla kaybedilenlerin akıbetinin araştırılması ve 
sorumlularının yargılanması konusunda İHD’nin kayıp yakınları ile birlikte sürdürdüğü oturma eylemleri ve 
kampanyası devam etmektedir. Bu konuda hükümet sessizliğini korumaktadır. 
Faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma dosyalarının zaman aşımına uğramaması konusundaki taleplerimiz 
maalesef karşılık bulmamıştır. 4. Yargı paketi ile işkence suçundaki zaman aşımı kalkmıştır. Ancak geçmişe 
dönük olarak AİHS’in 7/2. maddesi uyarınca insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımının uygulanmaması 
noktasında bu dönem etkili bir soruşturma ve kovuşturma izlenmemiştir. 
6-12 Ekim 2014 tarihlerinde Kobanê direnişi ile dayanışma kapsamında yapılan toplumsal gösterilerde gerek 
devlet içindeki çete yapılanmaları, gerekse de çeşitli paramiliter grupların ve yasadışı silahlı örgütlerin tekrar 
sahneye çıktığına ve çok sayıda infaz gerçekleştirdiklerine tanıklık ettik. Bu durum Türkiye’de yasa dışı silahlı 
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yapılanmalardan kaynaklı yaşam hakkı ihlallerinin devam ettiğini ve ciddi bir potansiyel taşıdığını 
göstermektedir.  
Türkiye’deki yaşam hakkı ihlalleri ile etkili olarak mücadele edebilmek için Türkiye’nin Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin yargı yetkisini tanımasını, BM bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair 
uluslararası sözleşmesini onaylayıp yürürlüğe koymasını ve Cenevre Sözleşmelerinin 1976 tarihli ek seçmeli 
protokollerinin onaylanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini buradan bir kez daha talep etmekteyiz.  
 
İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
Bu dönemde işkence ve kötü muamele ile mücadelede cezasızlık politikasına kurban gitmiştir. Özellikle Gezi 
Direnişi sırasında kolluğun göstericileri hedef alarak gaz tabancaları ile gaz fişeği sıkması, çok yoğun gaz 
kullanımı, göstericileri hedef alarak içerisine kimyasal madde katılan boyalı basınçlı su sıkılması, gösterilere 
müdahalede aşırı güç kullanımı sonucu binlerce göstericinin yaralanması, gösteriler sırasında keyfi olarak 
gözaltına alıp, plastik kelepçelerle saatlerce bekletme uygulaması yapılması bir bütün olarak işkence ve kötü 
muamele olarak adlandırılmaktadır. Gezi Direnişi sırasında işkence ve yaralama fiillerine karışan kolluk 
görevlileri hakkında dava açılmaması cezasızlık politikasının sürdürüldüğünü ortaya koymuştur. 
İHD verilerine göre 2013 yılında 233 kişi gözaltında işkence ve kötü muameleye uğradığını, 307 kişi gözaltı 
yerleri dışında kötü muameleye uğradığını, 6 kişi köy korucuları tarafından işkence ve kötü muameleye 
uğradığını, 39’u çocuk olmak üzere 843 kişi cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye uğradığını, 109 kişi 
kolluk güçleri tarafından tehdit ve ajanlık teklifi yolu ile kötü muameleye uğradığını, 59’u çocuk olmak üzere 
14151 kişi toplumsal gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dövülerek yaralandığını ve böylece 
işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, 32 kişi özel güvenlik görevlileri tarafından işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığını ve 25 kişi okulda şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Tüm bunları topladığımızda 
özellikle Gezi Direnişi sırasında dövülen ve yaralananların çokluğu da göz önüne alınarak toplam 15706 kişinin 
işkence, kötü muamele, onur kırıcı ve küçük düşürüşü davranış ve cezalandırmaya maruz kaldığını görmekteyiz. 
Bu rakam çok yüksek olup, adeta siyasal iktidarın otoriterliğini ilan eden bir bilançodur. Barış ve çözüm 
sürecinde özellikle Türkiye Kürdistan’ında gerçekleştirilen toplumsal gösterilere yapılan müdahale bu konudaki 
devlet şiddetinin artarak devam ettiğini göstermiştir.  
Adalet Bakanlığı’nın resmi istatistikleri 2 yıl geç yayınlandığından 2012 yılı işkence ve eziyet suçlarından 896 
kişi hakkında dava açıldığını görmekteyiz. Bu rakam 2011 yılında 800 idi. Görüldüğü gibi resmi istatistiklerde 
bile bir yükselme olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın kolluk kuvvetlerine mukavemet (karşı koyma) olarak 
adlandırdığımız TCK 265. maddeden 2011 yılında 27753 dava açılmış iken, bu sayının 2012 yılında arttığını 
görüyoruz. Adalet Bakanlığı sadece 265. madde rakamını yayınlamamış olup 247-266. maddelerden dolayı 
71075 kişiye dava açıldığını açıklamıştır. Genellikle en çok dava 265. maddeden açıldığından 2012 yılında bu 
maddeden açılan dava sayısının 30 bini geçtiğini tahmin etmekteyiz. 
İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü (OPKAT) uyarınca Türkiye’nin kurması gereken ulusal önleme 
mekanizmasının 2013 yılında kurulmadığına tanıklık ettik. Hükümet, kurması gereken ulusal önleme 
mekanizmasını Paris Prensiplerine aykırı olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumuna bir görev olarak vermiştir. Bu 
durum hükümetin işkence ile etkili mücadele konusunda yeterli kararlılıkta olmadığını göstermektedir. 
Dolayısıyla cezasızlık politikasında köklü bir değişim söz konusu değildir. 
Hükümetin işkence ve kötü muamelenin giderek daha fazla toplumsal alanda ve cezaevlerinde uygulanıyor 
olmasını dikkate alması gerekmektedir. Gerek İHD’nin gerekse de Adalet Bakanlığı’nın istatistikleri işkencenin 
şekil ve yer değiştirdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 
İşkence ile mücadele konusunda bu dönemde atılan en önemli adım işkence suçunda zaman aşımının 
kaldırılmasıdır. 
 
DÜŞÜNCE-İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 
2013 yılında 4. yargı paketi ile TCK’da ve TMK’da kısmi bazı düzeltmeler yapılmış, özellikle propaganda 
fiillerinde şiddetin övülmesi halinde ceza verileceğine dair TMK’da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler 
tarafımızdan makyaj değişiklik olarak değerlendirilmektedir. Çünkü gerek TCK’da gerekse de TMK’nın mevcut 
hali ile birbiri yerine kullanılabilecek çok sayıda ceza maddesi bulunmaktadır. Dolayısıyla ifade özgürlüğünün 
bir bütün olarak sağlanabilmesi için TCK’nın 134, 214, 215, 216, 217,218,220/6-7-8, 22, 277, 285, 288, 300, 
301, 305, 314, 318 ve 341. maddelerinde değişiklik yapılması, TMK’nın bir bütün olarak kaldırılması, 
kabahatler kanunu, 2911 sayılı kanun, siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu, sendikalar kanunu, basın kanunu 
ve Atatürk’ü koruma kanununda köklü değişiklikler yapılmalıdır. TMK’da değişiklik yapılmasına rağmen, 
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında 11657 kişi aleyhine TMK’dan dava açılmış iken, bu sayının 2012 
yılında 16156’ya yükselmesi yapılan değişikliklerin makyajdan ibaret olduğunu göstermektedir. Kaldı ki açılan 
bu davalar sadece 6. ve 7. maddelere muhalefetten dolayı açılan davalardır. Türkiye’de TMK mevcut olduğu 
sürece düşünce, ifade ve basın özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini özellikle vurgulamak isterim. 
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2013 yılında 1679 internet sitesinin erişime engellendiğini vurgulamak isteriz. 2013 yılında kamuoyunun baskısı 
sonucu internet yasasında değişiklik yapamayan hükümetin 2014 yılı başında internet yasasında yaptığı 
değişiklik ile internet alanını bütünüyle TİB denetimine altığını belirtmek isteriz. Böylece yazılı ve görsel 
meydanını yanı sıra internet ortamı da hükümetin denetimi altına alınmış oldu. Bu husus Türkiye’de ifade ve 
basın özgürlüğü alanında çok somut olarak geriye gidildiğini göstermektedir. 
Bu dönemde siyasal iktidarın basın üzerindeki baskısı kendisini sansür ve oto sansür olarak göstermiş, “alo 
Fatih” tabiri basın üzerindeki baskının sembolü haline gelmiştir.  
 
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI 
Bu dönem toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik ihlaller bir önceki döneme oranla daha da artmış, adeta 
en yüksek dönemini yaşamıştır. 2013 yılında Gezi Direnişi ve sonrasında yapılan toplantı ve gösterilere yönelik 
müdahale inanılmaz boyutlara ulaşmış, gösterilere müdahalede 9 kişi yaşamını yitirmiş, 9564 kişi yaralanmış, 
6977 kişi gözaltına alınıp, 187 kişi tutuklanmıştır. 2014 yılında toplantı ve gösterilere müdahale yöntemi aynı 
şekilde sürdürülmüştür.  
2013 yılında İHD verilerine göre 774’ü Gezi protestoları olmak üzere 1134 toplantı ve gösteriye müdahale 
edilmiştir. 2013 yılında 3773 kişiye 2911 sayılı kanuna muhalefetten dava açılmıştır. Ancak bunlar sadece bizim 
tespit edebildiğimiz sayılardır. Adalet Bakanlığı’nın 2012 resmi istatistiğine göre 13081 kişi hakkında 2911 
sayılı kanuna muhalefetten dava açılmıştır. 
Toplantı ve gösteriyi yürüyüşü hakkına yönelik oldukça sert müdahale siyasal iktidarın tamamen otoriterleştiğini 
ve kendisine yönelik hiçbir protestoyu kabul etmek istemediğini ortaya koymuştur. Otoriterlik sorunu giderek 
büyümüş ve otokrasiye evrimle sürecine girmiştir. 
Gösterilere müdahalede kullanılan biber gazının aşırı kullanımının kimyasal silah etkisi yaptığı TTB 
açıklamalarından da anlaşılmaktadır. 2013 yılında biber gazı kullanımı ve biber gazı kapsüllerini fırlatan gaz 
tabancalarının kullanılması sonucu İrfan Tuna Ankara’da, Selim Önder ve Zeynep Eryaşar İstanbul’da, Abdullah 
Cömert ve Ahmet Atakan Antakya’da yaşamlarını yitirmişlerdir. AİHM’in DİSK/KESK Türkiye davası, Ali 
Güneş/Türkiye davası, Abdullah Yaşar ve diğerleri Türkiye davlarında da belirttiği gibi biber gazının doğrudan 
doğruya kullanımı ve orantısız kullanılması işkence ve kötü muamele olarak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin 
bir an önce biber gazı kullanımını önce sınırlandırması ardından da yasaklaması gereklidir. 
Siyasal iktidarın Ekim 2014’te açıkladığı yeni güvenlik paketi ile polise önleyici gözaltı yetkisi vermesi, 
Türkiye’de gösteri hakkının daha başlamadan kısıtlanacağını göstermektedir. Hükümetin bu yaklaşımı 
otoriterliğin dozunu arttıran bir yaklaşımdır.  
 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
2013 yılında 19 dernek hakkında kapatma davası açılmıştır. 27 kere parti ve dernek binalarına kimliği belirsiz 
kişiler tarafından saldırı düzenlenmiştir. 2014 yılında yapılan yerel seçimler öncesi siyasal parti bürolarına 
yönelik saldırılar, özellikle HDP ve BDP yöneticilerine yönelik linç teşebbüsleri örgütlenme özgürlüğü hakkının 
seçim zamanlarında sıklıkla ihlal edildiğini ortaya koymuştur. Siyasal iktidarın “kontrollü gerilim siyaseti”ne 
izin vermesi örgütlenme özgürlüğü hakkının siyasal iktidarın istediği kadar olduğunu ortaya koymuştur. Siyasal 
partiler rejiminin demokratikleştirilmemesi, %10’luk seçim barajının kaldırılmaması bu alandaki yapısal 
sorunların devam ettiğini göstermektedir. Sendikal alandaki engeller sendikaların istediği biçimde 
kaldırılmamıştır. Türkiye’de sendikalar işçi sayısının yaklaşık 11 milyon olduğu bunların sadece %9’unun 
sendikalı olduğu gözetildiğinde Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü hakkının kullanımında büyük problemler 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI İLE MAHPUS HAKLARI 
2013 yılında açıklanan Anayasa Mahkemesi kararı ile siyasi mahpuslar için öngörülen 10 yıllık tutukluluk süresi 
iptal edildi ve 2014 yılı Şubat ayında TBMM de kabul edilen 6526 sayılı kanunla tutukluluğun üst süresi 5 yılda 
bırakıldı. 2013 yılında özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemelerinin haksız ve uzun tutukluluğa imkan veren 
kararları çokça tartışıldı. Tutuklu milletvekillerinin sorununu Anayasa Mahkemesi çözdü. 2013 yılı kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkının çok sık tartışıldığı bir yıl oldu. Şubat 2014’te kabul edilen ve 6526 sayılı 
kanunla CMK 250 ve TMK 10.madde ile görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin varlığına son verildi. TMK 10. 
maddesi kaldırıldı ancak TMK’nın kendisi olduğu gibi bırakıldı. 
Türkiye cezaevlerinde Ekim 2014 itibari ile 152.335 mahpus olduğu açıklandı. Mahpusların 1787’si çocuk olup 
bunların 1290’ı tutuklu, 497’si ise hükümlüdür. Toplam mahpusların 21316’sı tutuklu, 131.019’u hükümlüdür. 
Adalet Bakanlığı tutuklu sayısını düşük göstermek için hükmen tutuklu dediğimiz grubu hükümlü grubu 
içerisinde göstermektedir. Bu durum Anayasaya aykırıdır. Çünkü kesin hükümle suçu sabit oluncaya kadar 
herkes masumdur. Bu nedenle hakkında karar verilip temyiz incelemesi Yargıtay da devam eden tutukluların 
hükümlü gibi gösterilmesi hukuka aykırıdır. Türkiye’de denetimli serbestlik ile ilgili mevzuattan yararlanan çok 
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sayıda mahpus bulunmasına karşın cezaevlerinde bu kadar çok mahpusun bulunması sosyo-kültürel bakımdan 
ciddi bir problem olduğunu göstermektedir.  
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda toplam mahpus sayısı 59.429 iken bu sayının Ekim 2014’te 
152.335’e ulaşması Türkiye’deki infaz sisteminin insani olmadığını ve mahpusları çürütmeye dayalı olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda Türkiye’de adeta bir suç patlaması yaşanmakta olup, bu durumun geçiş dönemi 
ülkelerinde alınması gereken tedbirlerin alınmadığını da göstermektedir. Örneğin şiddet kültürü ile mücadele, 
silahlanma ile mücadele, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele, sosyo-
ekonomik bakımdan gelir düzeyi düşük olanların hayat seviyelerini yükseltme ile ilgili tedbirlerin alınmaması 
gibi. 
2013 yılında gerek CMK 250 gerekse de TMK 10. madde ile görevli Ağır Ceza Mahkemeleri varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Bu mahkemeler TMK uyarınca çok geniş bir alandaki suç tiplerini yargılamaktadırlar. Adalet 
Bakanlığı verilerine göre 2002 yılı sonunda 16.481 kişi aleyhine bu mahkemelerde dava açılmış iken, bu sayının 
2012 yılı sonu itibari ile 32.367 kişi olarak açıklanması durumun vahametini göstermektedir. Hakkında dava 
açılan bu kişilerden 9.250’sinin Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlardan olması Türkiye’de TMK’nın ne 
kadar kötü kullanıldığını göstermektedir. Şubat 2014’te kabul edilen 6526 sayılı kanununla özel yetkili ağır ceza 
mahkemelerinin kapatılmış olması sevindiricidir. Ancak TMK kaldırılmadığı sürece benzer sorunlar normal ağır 
ceza mahkemelerinde de devam edecektir. 
Bu dönem nefret suçları düzenlenmediği gibi ayrımcılıkla mücadele konusunda yeni bir adım atılmamıştır.  
Bu dönemde barış ve çözüm sürecinin etkisi ile olsa gerek gözaltı ve tutuklamalarda düşüş yaşanmıştır. 2013 
yılında 456’sı çocuk olmak üzere 8541 kişi gözaltına alınmış, 115’i çocuk olmak üzere 709 kişi tutuklanmıştır. 
Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde rakamlarda bir düşüş olduğu görülmektedir. Ancak özellikle Gezi Direnişi 
sürecinde yaygın gözaltı ve tutuklamalara başvurulmuş, bu uygulama Kobanê dayanışması kapsamında yapılan 
eylem ve etkinliklerle sürdürülmüştür.  
 
MÜLTECİ VE SIĞINMACI HAKLARI 
2013 yılında Türkiye’de bu alanda yabancılar yasasının kabul edilmesi ile yeni bir hukuksal durum yaratılmıştır. 
Ancak yasanın uygulanmasına henüz geçilmemiştir. Bu dönemde Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan yaklaşık 1 milyon 350 bin Suriyeli’nin 200 bini 22 adet sığınmacı kampında tutulmuş, geri kalanı ise 
Türkiye’deki şehirlerde ve kırsal bölgelerde kendi kaderine terk edilmiştir. IŞID isimli cihatçı, soykırımcı çete 
yapılanmasının Irak’ta Ezidi Kürtlere ve diğer gruplara yönelik saldırısı sonucu Türkiye’ye 70 bin civarında 
Ezidi sığınmak zorunda kalmış olup, bu kişiler özellikle yerel yönetimlerin oluşturduğu kamplarda ve kendi 
imkanları ile yaşamak durumunda bırakılmışlardır. Bunun yanı sıra IŞID’ın Rojava Kobanê Kantonu’na saldırısı 
sonucu sayıları 100 ile 200 bin arasında olduğu belirtilen Kobanê’li Kürt Türkiye’ye sığınmıştır. Bu insanlardan 
sadece 5 bine yakını oluşturulan AFAD Kampına alınmış, geri kalanı ise yerel yönetimlerin ve yakınlarının 
yanında yaşamak zorunda kalmıştır. Bütün bunların yanı sıra 80 bin civarında başka ülkelerden gelip Türkiye 
üzerinden bir başka ülkeye gitmek isteyen sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye’nin AB ile imzalamış olduğu Geri 
Kabul Anlaşması yürürlüğe girdiğinde Türkiye adeta bir depo ülke olarak çok ciddi bir mülteci sorunu ile karşı 
karşıya kalacaktır.  
 
AYRIMCILIK 
Bu dönemde de Alevilere yönelik ayrımcı uygulamalar devam etmiştir. Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı 
kapsamında talepleri karşılanmamıştır. Özellikle Cem Evlerinin ibadethane statüsünün tanınması noktasındaki 
toplumdaki yaygın beklenti karşılanmamıştır. Hükümetin 4+4+4 eğitim sistemi ile ilgili yasası yürürlüğe 
girdikten sonra okullarda zorunlu din dersi uygulaması ile ilgili dayatmalar artmıştır. Nitekim Amasya 
Gümüşhacı köyde olduğu gibi din dersi öğretmenlerinin Alevi çocuklara yönelik ayrımcı uygulamaları meydana 
gelmiştir. Ayrıca çeşitli kentlerde Alevilerin yaşadığı evlerin işaretlenmesi sureti ile Aleviler üzerinde korku 
yaratılmaya çalışılmıştır. 
Bu dönemde özellikle Kürtlere yönelik linç teşebbüsleri devam etmiştir. Afyon Sultandağı ve Karabük’teki linç 
teşebbüslerinden sonra HDP heyetinin Sinop ve Samsun’da kışkırtılan milliyetçi grupların saldırısına maruz 
kalması, yerel seçimler öncesi özellikle HDP parti binalarına saldırı yapılıp, HDP’li yöneticilere yönelik linç 
teşebbüslerinde bulunulması Türkiye’de özel harp unsurlarının faaliyetini devam ettirdiğini de göstermiştir. 
Bu dönemde de LGBTİ bireylere yönelik ayırımcı uygulamalar devam etmiş, bu konuda mevzuatta herhangi bir 
iyileşme olmamıştır.  
Bunun dışında Türkiye’de Kürtler, Ermeniler, Çingeneler, Süryaniler, Ezidiler, Nusayriler, Yahudiler, Çerkezler, 
Lazlar gibi farklı etnik ve inanç gruplarına yönelik ayrımcı uygulamalar devam etmektedir. ECRİ (Avrupa 
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük İle Mücadele Komitesi) Türkiye tavsiyeleri yerine getirilmemiştir.  
 
EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 
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2013 yılında iş cinayetlerinin sayısının 1545’e çıkması korkunç bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu 
göstermektedir. Bu sayının 59’unun çocuk, 103’ünün kadın olduğu düşünülürse durumun ne kadar acıklı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki neo liberal ekonomi politikalarının geldiği yer maalesef toplu işçi kıyımları 
olmuştur. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan işçi katliamı sonucu 301 madenci işçi yaşamını yitirmiştir. 
Bütün bunlara rağmen iş cinayetlerinin önüne geçecek tedbirlerin alınmamış olması sosyal adaletsizliğin had 
safhaya vardığını göstermiştir.  
 
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA YÖNELİK BASKILAR 
2013 yılında FİDH’in 38. Olağan Genel Kurulunun Türkiye’de yapılmasına karşın insan hakları savunucularının 
korunmasına karşı BM Bildirgesine uyulması noktasındaki taleplerimiz maalesef karşılık bulmamıştır. 2013 
yılında Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile insan hakları savunucularının diyalog ortamın kurulmuş ve böylece 
geleceğe dair olumlu çalışmalar yapılmasına dair bir zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak TİHK’in 
kendisinden beklenen görevleri yerine getirememesi bu kurumu tartışmaya açmış, hükümetin Paris prensipleri ile 
oluşturulması gereken insan hakları kurumlarını araçsallaştırdığı şüphesini kuvvetlendirmiştir. Son yasal 
düzenlemelerden sonra tutuklu bulunan insan hakları savunucularının salıverilmesi geçici bir rahatlama ortamı 
yaratmış ancak sorunu kalıcı olarak çözmemiştir. İnsan hakları savunucularının her fırsatta hedef gösterilmesi 
durumu devam etmiştir 
 
 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
2012–2014 ÇALIŞMA PROGRAMI 

 
 
SUNUŞ 
 
İnsan Hakları Derneği, 26 yıllık insan hakları mücadelesinde edindiği birikimi, önümüzdeki dönemlere taşımak 
ve daha etkili ve sistematik bir insan hakları mücadelesi vermek için organlarını yenilediği 24 - 25 Kasım 2012 
tarihinde yaptığı 16. Olağan Genel Kuruldan 2014 yılında yapılacak 17. olağan genel kurula kadar geçecek iki 
yıllık sürede gerçekleştirilebilecek somut hedefler için bu çalışma programını hazırlamıştır. 
 

1. Dünyada İnsan Haklarının Durumu   
 
2010 yılından itibaren Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da “Arap baharı” olarak adlandırılan değişim süreçlerine 
tanıklık ediyoruz. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de antidemokratik 
yönetimlere karşı başlatılan sokak eylemleri büyüyerek tüm coğrafyayı etkisi altına aldı. Yıllardır diktatörlük 
rejimleri ile yönetilen bu coğrafyalar sayısız insan hakları ihlaline de tanıklık eden bölgelerdi. Büyük değişim 
süreci siyasi dengeleri değiştirmekte, demokrasi mücadelesi de ivme kazandırmaktadır. Bu ülkelerin bazılarında 
demokrasi adı altında geriye gidişler yaşanırken, bazı ülkelerde de demokrasi mücadelesi verenler yeni mevziler 
kazanmaya çalışmaktadır.  
 
Fakat ABD, Rusya, Çin, AB gibi büyük güçlerin de dahil olduğu bu değişim süreci beklenilenin aksine yeni anti 
demokratik rejimlerin inşasına kadar giden olumsuz bir sürece evrilmiştir. Muhalif güçlerin iç savaş döneminde 
ve iktidarın el değiştirdiği ülkelerdeki uygulamaları ne yazık ki demokratik, insan haklarına saygılı bir yapıdan 
uzak uygulamalar olmuştur. Birçok ülkede iktidarın çoğunluk grubuna geçerek el değiştirmesi uygulamalarda 
demokrasiyi getirmeye yetmemiştir. Yargısız infaz, idam, işkence gibi birçok ağır insan hakları ihlali yaşanmaya 
devam ediyor. 
 
Suriye’de dış yardımlarla ayakta durmaya çalışan Özgür Suriye Ordusu Esad rejimini yıkmak için iç çatışmaları 
yükselterek devam ettirmektedir. İç çatışmaların başından itibaren tarafsız durmaya çalışan Suriye’nin kuzeyinde 
yaşayan Kürtler özerk yönetimlerini oluşturma yönünde önemli adımlar atmıştır. Zaman zaman Özgür Suriye 
Ordusu ile ufak çaplı çatışmalar yaşanmasına rağmen Kürtler, Suriye’nin geneline göre daha güvenli bir bölge 
oluşturmuşlardır. Esad döneminde vatandaşlık hakları bile verilmeyen Suriyeli Kürtler kendi kurumlarını 
oluşturmaya devam ediyor. Kürtlerin Rojava’da fiili özerklik ilan etmesi hem Suriye hem de Türkiye’de önemli 
gelişmelere yol açmıştır. Türkiye’de Hükümetin Abdullah Öcalan ve KCK ile görüşmelere başlamasında da 
Suriye’deki gelişmelerin önemli etkisi olmuştur. Bir buçuk milyon Kürdün Suriye’de kazandığı bu statü 
Türkiye’yi derinden endişelendirmiş ve Türkiye’nin Kürt sorununu silahla çözülemeyeceğini kabul etmesinde 
etkili olmuştur.  
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ABD’de yapılan seçimleri iki kez kazanan Barak Obama hem ABD hem de dünyada bazı kesimlerce bir umut 
olarak görülmüştü. Fakat Obama, seçim vaatleri arasında bulunan birçok konuda somut adım atmamıştır. Seçim 
vaadine rağmen Guantanamo Cezaevinin kapatılmaması ve ulus aşırı askeri hareketliliğin sonlandırılmamış 
olması bu olumsuzluklara örnek olarak gösterilebilir.  
 
Avrupa Kıtası’nda etkili olan ekonomik ve sosyal hakların sınırlandırılıp geri alınmaya başlandığı gelişmeler 
yaşanmıştır. Dünya Ekonomik Krizinin faturası emekçilere ve yoksul halk kesimlerine çıkarılmak istenmiştir. 
Buna karşı Yunanistan, Fransa, İspanya, Portekiz gibi ülkelerde emekçilerin kitlesel karşı duruşları olmuştur; 
ancak, neo liberalizmin ekonomik ve sosyal haklara yönelik saldırısı gün geçtikçe etkisini arttırmaya devam 
etmiştir. AB içinde etkili olan ekonomik kriz AB ülkelerinde  “ulus devlet” reflekslerinin yeniden etkili 
olmasına, milliyetçi politikaların artış göstermesine neden olmuştur.  
 
Suriye’de başlayan iç savaş Rusya, İran, Çin gibi ülkeleri ABD, Türkiye ve AB ile karşı karşıya getirmiş ve bu 
gerginlik çatışmaların devamına hizmet edecek bir sürece itilmesine katkıda bulunmuştur.  
 
Suriye, Mısır, Libya, Tunus gibi ülkelerde yaşanan ayaklanmalar bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin 
görünür hale gelmesini sağlamıştır.  
 
Filistin’in, Birleşmiş Milletlerde gözlemci devlet statüsü alması, yıllardır Filistin’de kurtuluş mücadelesi yürüten 
ve İsrail Devleti’nin baskısına maruz kalan Filistinliler için bağımsız devlet olarak tanınma kosununda bir 
gelişme olmuştur.  
Dünyanın birçok yerinde petrol şirketlerinin neden olduğu çevre felaketleri  o coğrafyalarda yaşayan insanların 
temel haklarını  tehdit ediyor. Neden olunan ekolojik tahribat binlerce kişinin yerinden edilmesine veya hayatını 
kaybetmesine yol açıyor. 
 
Tüm bu gelişmelerin ışığında dünya genelinde insan hakları değerleri ayaklar altına alınmakta ve uluslara arası 
insan hakları sözleşmelerine uygun davranılmamaktadır. Ulus devlet insan hakları ihlallerinin yapısal nedeni 
haline gelmiştir. ABD’nin Guantanamo cezaevinden, İran’ın Evin Cezaevine kadar dünyanın her yerinde tutuklu 
ve hükümlülerin hakları ihlal edilmeye devam ediyor. ABD, İran, Çin gibi ülkelerde idam cezası halen 
yürürlükte ve infazlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Uluslararası ekonomik kriz bahane edilerek yükseltilen 
milliyetçilik ve güvenlik politikaları insan hakları standartlarını gün geçtikçe aşağıya çekiyor. 
 

2. Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu: 
 
2011-2012 yıllarında hükümet değişmemesine rağmen önceki yıllara göre insan hakları açısından çok gerilere 
gidilen bir dönem olmuştur.  
 
Ustalık dönemi diye tanımladıkları bu dönem hükümet olan AKP’nin otoriter ve totaliter bir yönetim 
uygulamaları görülmeye başlandı. Bu %50 oy oranına dayanarak parlamenter çoğunluğunu hem istediği 
kanunları çıkarmak ve devleti yeniden şekillendirmek için kullandı, hem de toplumdaki tüm farklılıkların 
taleplerine kendi milliyetçi İslamcı çizgisinden bir cevap verdi ve tüm toplumu Türkçü ve Sünni-İslamcı bir 
hayat tarzını benimsemeye zorladı. Muhalefet etmeyi suç haline getirerek bütün muhalif açıklama ve gösterileri 
güç kullanarak bastırdı. Muhalifleri şeytanlaştırarak onlara yönelttiği şiddetin kendi tabanında meşrulaşmasını 
sağladı. Bu dönemde kullandığı ayrımcı dille Kürtler, Ezidiler,  Alevilerin talepleri gayri meşru ilan edilerek 
ötekileştirildi ve cumhuriyetin kuruluşundan beri devam eden zihniyet yeni hükümet tarafından da sürdürülüp 
kendi öne sürdükleri çizgide davranmayanlara da hayat hakkı tanınmadı. 
 
Toplumsal talepleri karşılamak, demokratikleşme ve insan hakların geliştirmek için çıkarıldığı açıklanan Yargı 
Paketlerinde değişen yasalardan yararlananlar genellikle sağ ve İslamcı örgüt mensupları olmaktadır.  Bu 
değişiklikler başta Kürtler olmak üzere sol muhaliflerin yararlanması mümkün olmayacak biçimde 
hazırlanmıştır. Çocuklar, düşüncelerini ifade edenler ceza evindeyken birçok cinayet işlemiş sağcı-İslamcının 
salıverilmesi vicdanları rahatsız etmiştir.  
 
İşkenceye sıfır tolerans denirken, uyguladığı işkenceler nedeniyle yargılanmış, ceza almış bir polisin İstanbul 
emniyet müdürü yapılması, Hrandt Dink’i ölüme götüren Yargıtay kararını imzalamış birisinin ombudsman 
yapılması ve birçok polisin terfi edilmeleri uygulamalarda demokratik çoğulculuğun değil, ideolojik, Türk-İslam 
sentezci bir tavrı ortaya koymaktadır. Bu durum hakları gasp edilen ve gasp edilme riski taşıyan kesimleri 
tedirgin etmektedir.  
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Tüm insan hakları örgütlerinin muhalefetine rağmen Paris ilkelerine aykırı olarak iktidarın istediği gibi kurulan 
Ulusal İnsan Haklar Kurumu insan hakları ihlalleriyle mücadele edecek ve engelleyecek bir işlev taşımaktan 
uzaktır. 
 
Toplumsal yaraların adaletle sarılmasında önemli bir kurum olan AİHM ‘e başvurular öncesinde Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru zorunluluğu getirilmiş ve adaletin aranması süreci uzatılmıştır. AİHM’e en çok 
başvuru yapan üç ülkeden biri olduğumuz düşünülünce bu yolun adalete ulaşmayı geciktirmekten başka bir işe 
yaramayacağı açıktır. Böylece insan haklarının geliştirilmesinde tazminatların yarattığı caydırıcılık ortadan 
kaldırılmış ya da etkisizleştirilmiş olmaktadır.  
 
Kürt sorunu ülkede hak ihlallerinin Kürtlere yönelmesine ve sorunun imha ve tasfiye politikalarıyla çözümü de 
hemen tüm temel alanlardaki insan hakları ihlallerinin artmasına yol açmıştır. Kürtlere karşı yapılan hak 
ihlallerine gösterilen sessizlik bir süre sonra benzer uygulamaların tüm muhaliflere yönelmesine yol açmıştır. 
Hak ihlallerini besleyen bir kültür ve ortam yaratan bu durumun ortadan kaldırılması Kürt sorununun barışçıl 
demokratik yoldan çözülmesinden geçmektedir.  
 
Hükümetin başta Ortadoğu ve özelde Suriye olmak üzere dış politikasını Sünni-İslamcı bir eksende sürdürmesi, 
ülkemizde Sünni Müslüman ve Türk olmayan kesimlerde huzursuzluk yaratmıştır. Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyinde özerkliğini ilan eden Kürt oluşumlarıyla çatışmaya giren Özgür Suriye ordusunu desteklemesi ise 
bölgesel bir savaşın eşiğinde olduğumuz endişesi yaratmaktadır. Hepimiz insanlığın geçmiş deneyimlerinden 
biliyoruz ki savaş ortamları en ağır ve yaygın insan hakları ihlalleri yaşandığı dönemlerdir ve en büyük 
soykırımlar savaş ortamlarında gerçekleştirilmiştir.   
 
Başta Kürt illeri ve metropollerde Kürtlerin yaptıkları gösteriler olmak üzere toplantı ve gösteriler sürekli olarak 
engellenmekte; izin verilmeyerek ve yasaklanarak, gösteriler suç olarak gösterilmektedir. Yapılmak istendiğinde 
de yoğun polis şiddetiyle, aşırı-orantısız şiddet kullanımıyla engellenmektedir. Gösterileri dağıtmak için 
kullanılan biber gazı hem mekanik hem de kimyasal etkileriyle ölümlere ve yaralanmalara yol açmaktadır. Biber 
gaz kullanımı nedeniyle ölümler ortaya çıkmasına rağmen zehir içeriği yüksek gaz kullanım devam ediyor. 2012 
yılında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hakkına yönelik yine ciddi müdahaleler olmuştur. Müdahaleler sonucu 4 
kişi yaşamını yitirmiş, 555 kişi yaralanmıştır. Güvenlik görevlilerinin aşırı ve orantısız güç kullanımında 
kimyasal aparatlar (biber gazı) önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim ölüm olaylarının tamamı gazın etkisi ya da 
gaz bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu gerçekleşmiştir. Ayrıca bu tür müdahaleler sırasında 2012 yılında 
6529 kişi gözaltına alınmış, 1831 kişi tutuklanmıştır. Müdahalelerde işkence dâhil her türlü kötü muamele 
yaşanmıştır. 2012 yılında İHD verilerine göre sadece üç ayrı özel raporda (nevroz, açlık grevleri, 14 Temmuz) 
belirtilen gösteri hakkı ihlalleri durumun vahametini ortaya koymuştur. Bu dönemde derneğimiz izleme görevi 
yanı sıra işkencenin bu yeni biçiminin tanınmasını ve cezalandırılmasını sağlayacak çalışmalar yapacaktır.  
 
Gazetecilik faaliyeti, ifade özgürlüğünün kullanımı terör faaliyeti olarak kabul edilerek suç haline getirildi ve 
çoğunluğu Kürt basınından olmak üzere onlarca gazeteci tutuklandı, pek çoğu da tutuksuz yargılanıyor. Yine 
hükümetin medya patronlarıyla girdiği ilişki, hükümeti eleştiren gazeteci ve medya mensuplarının işine son 
verilmesine yol açmış tüm basın ve medya adeta tek sesli hale getirilmiştir. Böylece yalnızca ifade özgürlüğü 
değil, haber alma ve gerçeğe ulaşma hakkı da engellenmiştir. Bütün bu gelişmeler ifade özgürlüğü ihlallerinin 
izlenmesi ve engellenmesi için daha ciddi ve etkili çalışmalar yapılması zorunluluğunu otaya çıkarmaktadır . 
 
Roboski’de 19’u çocuk yaşta olan 34 yurttaşımızın savaş uçaklarından atılan bombalar ile katledilmesi olayı 
üzerinden bir yıl geçmesine karşın hala sorumluları ortaya çıkarılamadığı ve adalet tesis edilemediği için bu 
olayın yüreklerdeki acısı bütün yakıcılığı ile sürmekte, vicdanları rahatsız etmektedir. Bu katliamda sorumluların 
ortaya çıkarılamaması, yargının tarafsız ve bağımsız olmadığının da adeta kanıtı olmuştur. Derneğimiz 
Roboski’de failler bulununcaya, adalet tesis edilinceye kadar olayın takipçisi olacaktır.  
 
2012 yılında darbecilere yönelik davalar açılması ve 12 Eylül döneminde yapılan işkencelerin soruşturulması 
önemli olmakla birlikte, siyasal iktidarın geçmişle yüzleşmeyi mahkeme salonlarının dışına çıkarmak 
istememesi, insanlığa karşı suçlarda zamanaşımını ortadan kaldırmaması, akıbeti bilinmeyen yüzlerce gözaltında 
kaybın araştırılmaması, yüzlerce toplu mezarın görmezden gelinmesi, özelikle doksanlı yılardaki faili meçhul 
cinayetlerin üzerine kararlılıkla gidilmemesi, BM Kayıplar Sözleşmesine taraf olunmaması, Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin yargı yetkisinin tanınmaması alanlarında derneğimiz etkin faaliyetler sürdürecektir. Siyasal 
iktidar gerçek bir geçmişle yüzleşmeden kaçmakta, birkaç dava ve soruşturma ile bu süreci geçiştirmek 
istemektedir. Derneğimiz geçmişte izler bırakan açılmış o bu davaları şubeleri ve merkezde oluşturduğu hukuk 
komisyon aracılığı ile izleyecektir. 
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Bir geçiş ülkesi olan Türkiye’de 2012 yılında da sığınmacıların işkence ve kötü muamele yasağı ve yaşam hakkı 
ihlallerine maruz kaldıkları görülmektedir. İnsan ticareti yapan kaçakçıların güvensiz araçlar ile 
gerçekleştirdikleri geçişler sırasında toplu ölümler gerçekleşmiştir. 2012 Eylül’ünde İzmir'in Menderes ilçesi 
Ahmetbeyli Köyü sahillerinde çoğunluğu kadın ve çocuk olan 63 mülteci boğularak yaşamını yitirmiştir. Ayrıca 
ülkelerine geri gönderilmek üzere özgürlüklerinden mahrum bırakılan göçmenlerin tutulduğu alıkonma 
merkezlerinde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Kötü fiziki koşullara sahip bu merkezlerde sığınmacıların 
zorunlu ve insani ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Geri gönderme merkezlerinin hukuki statüsünü düzenleyen 
bir yasa henüz çıkarılmamıştır. Suriye’deki iç savaştan kaçanlar için sınıra yakın yerlerde kurulmuş olan 
“mülteci kampları” insan hakları örgütlerinin ve bağımsız gözlemcilerin denetimine kapalıdır. Hükümet 
yetkilileri bu bağımsız kurumların ısrarlı başvurularını her defasında geri çevirerek bu yerleri şeffaf olmayan bir 
yöntemle yönetmeye devam etmektedir. Derneğimiz, Mülteci hakları koordinasyonu içinden bu alanı izleyecek 
ve karşılaşılan sorunların giderilmesinde etkin olacaktır. 
 
Ayrıca ülkede heteroseksüelliği mutlaklaştıran erkek egemen zihniyet karşısında farklı cinsel yönelimi olanlar 
ayrımcılığa, nefret içerikli saldırı ve şiddete maruz kalmaktadırlar. 2012 yılın ilk 11 ayında nefret cinayetleri 
sonucu en az 8 trans, 1 gay birey yaşamını yitirmiştir. Derneğimiz LGBT bireylere karşı işlenmiş cinayetleri 
izleyecek, ilgili örgütlerle dayanışma ilişkisinde olacak ve eşitlik haklarının elde edilmesine çalışacaktır. 
 
İşyerlerinde sağlık ve iş güvenliği açısından etkin denetim mekanizmalarının işletilememesi nedeniyle her geçen 
gün iş kazaları ve meslek hastalıkları artmakta işçilerin sağlıklı yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre 2012 yılının ilk 11 ayında tüm iş alanlarında iş 
kazaları/cinayetleri sonucu en az 815 işçi yaşamını yitirdi, 3184 işçi de yaralandı. Bu dönem başta yaşam hakkı 
ihlalleri olmak üzere çalışma yaşamında ortaya çıkan ihlalleri ve sosyal hak ihlallerini daha etkili izleme ihtiyacı 
ortaya çıkmıştır. . Bu alanda yaşanan yaşam hakkı ihlallerinin son bulması ve hak ihlallerini gerçekleştirilenlerin 
cezalandırılması ve bunun için gerekli yasal değişikliklerinin yapılması için başta emek örgütleri olmak üzere 
ilgili kurumlarla dikkat çekme, bilinç artırma ve değiştirme çalışmaları ihtiyacı vardır. Çünkü sendikalar ve diğer 
meslek örgütleri kendi üyelerinin dışında ihlalleri yeteri kadar izleyememektedir. 
 
Türkiye kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin çok yoğun olduğu bir ülke olma özelliğini korumaktadır. İHD’nin 
verilerine göre 2012 yılının ilk 10 ayında toplam 216 kadın öldürülmüş, 96 kadın yaralı olarak kurtulmuş ve 519 
kadın şiddet, taciz ve tecavüze maruz kalmıştır. Derneğimiz bu alandaki yaşam hakkı ihlallerini önleme ve eşitlik 
mücadelesini destekleyecektir. İHD hak ihlalleri raporlarını cinsiyet ayrımcılığını dikkate alarak hazırlayacak ve 
hazırladığı raporları kadın örgütleriyle paylaşarak ortak önleme ve ilgili yasal değişikliklerin yapılması 
mücadelesini sürdürecektir.  
 
2012 yılında da “işkenceye sıfır tolerans” söylemi lafta kalmaya devam etmiştir. Kasım ayı sonuna kadar 
TİHV’e yapılan işkence ve kötü muamele başvuru sayısı 506’dır.   217 kişi aynı yıl içinde işkence gördüğünü 
belirtmiştir. İHD’nin verilerine göre ise 2012 yılının ilk on ayında işkence gördüğünü belirten kişi sayısı 397’dir. 
Resmi kayıtlı mekânlar dışındaki yerlerde (sokakta, araçlarda, toplantı ve gösterilere müdahale sırasında) işkence 
ve kötü muamele uygulamalarının sıklığı artmakta, cezasızlık işkenceyi teşvik etmektedir. Hala işkence 
yapanlara resen dava açılmıyor, açılan davalar da çok uzun sürüyor, beraat ya da en asgari cezalar ile 
sonuçlanıyor. Kaldı ki mevcut mevzuatımızda da hala “zamanaşımı” gibi mutlak yasak anlayışıyla bağdaşmayan 
pek çok düzenleme bulunuyor. İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve İşkence suçlarında zaman aşımının 
kaldırılmasıyla ilgili TİHV ile birlikte sürdürdüğü çalışmaya etkin katılacak, işkence davalarını izleyecektir. 
Yalnızca güvenlik güçlerinin yurttaşlara yönelik işkence davalarını değil, başta askeri kışlada gerçekleşenler 
olmak üzere kamu idaresi içinde gerçekleşmiş işkence davalarına taraf olacaktır. 
 
Öte yandan askeri ceza ve disiplin evleri de yoğun işkence ve kötü muamele iddialarına karşın hala her türlü 
denetimden uzak kapalı bir kutu durumundadır. Cezaevlerinin izlenmesi ve denetimi için 4681 Sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları, yasal kısıtlılık nedeniyle Askeri Ceza Ve 
Tutukevlerinde izleme ve denetim yapamamaktadırlar Buralarda yaşanan işkence ve kötü muamele olayları 
hakkında ancak bir ölüm gerçekleştiğinde kamuoyunun bilgisi olmaktadır. Derneğimiz askeri cezaevlerini daha 
etkin izlemek, buraların sivil denetime ve insan haklar kurumlarının denetimine açılması ve işkence ve kötü 
muamelede bulunanların sivil mahkemelerde TCK’ya göre yargılanması için çalışmalar yürütecektir. 
 
Ayrıca TSK da şüpheli asker intiharları dikkat çeken bir durumdur. İşkence ve kötü muamelenin yoğunluğu, 
şikâyet mekanizmalarına ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar ve denetim eksikleri ve baskılar zorunlu askerlik 
hizmeti yapan kişilerde çaresizlik duygusunun artırarak intihara yol açmaktadır. www.askerhaklari.com sitesinin 
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verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2012 tarihleri arasında 44 asker intihar ederken, siteye 62 işkence ve kötü 
muamele başvurusu yapılmıştır. Derneğimiz, şüpheli asker intihar iddialarına karşı etkin bir soruşturmanın 
yapılması için soruşturma ve davaların sivil mahkemeler tarafından yapılması ve yargılananların dokunulmazlık 
zırhının kaldırılarak TCK’ya göre cezalandırılmalarını sağlamak için çalışacak, bunun için asker aileleriyle ve 
örgütleriyle dayanışma içinde olacaktır. Bugüne kadar açılmış ve açılacak olan davaları izleyecek ve sonuçlarını 
kamuoyuyla paylaşacaktır. Askerlik, insanların etnik dinsel ve cinsel ve ideolojik ayrımcılığın yaşandığı 
yerlerden biridir. Raporlamasını bu ayrımcılığı ortaya çıkaracak biçimde yapacaktır.  
 
Vicdani retçilerin 2012 de AİHM’in “sivil ölüm” olarak nitelediği ağır muamelelere maruz kalmalarına yol açan 
uygulamalar devam etmiş,  AİHM karaları yine yerine getirilmemiştir. 
 
Önemli intiharlardan biri de polis intiharları ve polislerin eş ve çocuklarına yönelik öldürme eylemleridir. İHD, 
bu konuları da gündemine alıp gerekli çalışmaları ve girişimleri yapacaktır.  
 
2012 yılında cezaevlerinde tutulan mahpusların sayısı artmaya devam etmiştir. 31 Mayıs 2012 itibariyle 
cezaevlerindeki mahpus sayısı 125.100’dür. Mahpusların 35.432 tutuklu, 89.668 hükmen tutuklu ve hükümlüdür. 
16.06.2012 tarihinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın sonucu 13 mahpusun ölmesi ve 5’nin de 
yaralanması aşırı doluluğun bir sonucudur. Her ne kadar 5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 3. Yargı 
Paketinden sonra mahpus sayısında bir azalma olduysa da o tarihten bu yana yine eski sayıyı geçmiştir. Çocuk 
mahpusların sayısı 2091’dir. Bunların 1688 tutuklu, 403’ü hükümlüdür. Cezaevlerinde 253 mahpus ağır 
hastalıkları nedeni ile tahliye edilmeyi beklemekte, ancak tahliye edilmemektedir. 
 
12 Eylül 2012’de Kürt siyasi mahpus tarafından tecridin kaldırılması, anadilinde eğitim ve savunma gibi talepler 
için başlatılan ve Ekim 2012 sonu itibarı ile 780 mahpusun devam ettirdiği süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinin 
ölümlere yol açmadan 67. gününde Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile sonlandırılması sevindirici olmakla birlikte 
yetkililerin mahpusların yaşamlarını koruma yükümlülüklerini yerine getirmede gösterdiği isteksizlik ve 
duyarsızlık kaygı verici olmuştur.  
 
Basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller 2012’de daha da artmıştır. Halen tutuklu olan gazeteci sayısı75’dir. 
Yayını durdurulan gazete ve dergi sayısı ise tespitlerimize göre 17’dir. Ayrıca 564 adet yayına (kitap, takvim, 
afiş, broşür, poster) el konmuştur.  Erişime engellenen web sitesi ise sayısı 22536’dır. 
 
2012 yılında ifade özgürlüğü kapsamında 301 kişi hakkında toplam 908 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası verilmiştir. 
1088 kişinin ise yıl içinde yargılanması devam etmiştir. 5 kişiye toplam 43780 TL para cezası verilmiş olup 50 
kişinin yargılanması ise 3. yargı paketi uyarınca ertelenmiştir.  Maalesef İfade Özgürlüğü alanında hiçbir 
iyileştirici adım atılmamıştır.  Türk Ceza Kanunu’nun da (TCK) en az 15 maddede düşünceyi ifade özgürlüğünü 
kısıtlayan ve cezalandıran hükümler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Terörle Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere birçok kanunda ifade özgürlüğünü sınırlayıp cezalandıran hükümler bulunmaktadır. Derneğimiz basın 
özgürlüğünün sağlanması için bu yasaların değişmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır.  
 
İnsan hakları savunucularının üzerindeki baskılar 2012 yılında da devam etmiştir. İHD MYK üyesi Muharrem 
Erbey’in tutukluluğu devam etmektedir.   
 
2012 yılında adil yargılanma hakkı ihlalleri devam etmiştir. 2012 yılında CMK 250-251-252. Maddelerle 
Görevli Ve Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin kamuoyunun tepkisi ile kapatılması karşısında, bunların yerine 
toplam 11 bölgede TMK 10. Madde ile görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulması adil yargılanma 
önündeki en büyük engeli oluşturmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra Ceza Muhakemesi Kanunundaki 
kolay tutuklama sebeplerinin varlığı, gizli tanıklıkla ilgili hükümler, telefon dinleme ve teknik takip 
uygulamaları, düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller ve adli kolluğun bulunmayışı, anadilde savunma 
yapılmamasını adil yargılanma hakkı önündeki önemli engeller olarak sıralayabiliriz. 
 
KCK operasyonlarıyla yürütülen siyasi, hukuki ve idari baskı devam etmekte, uzun tutukluluk süreleri göze 
çarpmaktadır. 2012 yılının ilk 11 ayında bu kapsamda 2194 kişi gözaltına alınırken 912 kişi tutuklanmıştır. Bu 
sayılar geçen yıl 2047 gözaltı, 836 tutuklama şeklinde olmuştur. 
 
Cezaevlerinde KCK’li çocuk mahpuslara yönelik gerçekleşen tecavüz olaylarına karşı etkin bir yargılama 
gerçekleşmemiştir. Yine kız çocukların uğradığı tecavüzlerin görüldüğü davalarda mahkemelerin davalı kamu 
görevlilerini kollaması ve kız çocuklarında yasaya bakmadan kendi yaş ve cinsel ilişki yaşına uygun rıza 
aramaları ve buna göre kanaat oluşturmaları adaletin tecellisini engellemiştir.  
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Başta Kürtler olmak üzere tüm muhaliflere yönelen bu yargı baskısı ve çifte standartlı uygulamalar yargı 
sistemiyle etkin biçimde mücadele etmeyi ve ilgili yasaların değiştirilmesini gerektirmektedir. 
 
Kasım 2012’de cezaevlerindeki süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerinin sona erdirilmesini sağlayan Abdullah 
Öcalan’ın siyasi konumu Kürt sorununun diyalog ve müzakere ile sona erdirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Nitekim, 2012 sonu itibarıyla Abdullah Öcalan ile başlatılan diyalog müzakereye evrilmiş olup, Kürt sorununun 
çözümünde başka bir yol olmadığını da belirtmek gerekir. 2013 yılı ile birlikte devam eden müzakere sürecinde 
İHD, kendisinden beklenen savunuculuk, arabuluculuk görevlerini yerine getirecek, çatışma çözümünde gerekli 
katkıları sunacaktır.  
 

A- İnsan Hakları Derneği’nin İnsan Hakları Mücadelesinde Alması Gereken Konum 
 

İnsan hakları hareketi, insanı ve toplumsal yapıları merkezine alan bir hareket olduğu için dinamik bir harekettir. 
Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bağlamları içinde bu özneler sürekli bir değişim ve etkileşim halindedirler. 
Dolayısıyla insan hakları hareketi, hem öznelerinin değişimi hem de sürekli değişen ve gelişen bağlamı içinde 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçları ve sorunları saptayarak kendini güncelleyen ve taleplerini yenileyen bir hareket 
olagelmiştir. 
 
İnsan hakları hareketi, niteliği ve kapsamı itibariyle siyaset başta olmak üzere pek çok diğer faaliyet alanıyla 
etkileşim halinde olmasına karşın, toplumu şekillendirme, ona ‘doğru yolu gösterme’ gibi işlevleri yoktur. Bu 
yönüyle insan hakları hareketi, ‘toplum mühendisliğinden ve yine bu yönüyle “siyasetin” rolünden farklı bir rol 
üstlenir. Ne var ki, insan hakları hareketi doğası ve varlık nedeni itibariyle, insanın ve toplumun günümüzde 
erişmiş olduğu tarihsel demokratik birikimleri ve insan onurunu esas alır. 
 
Sözü edilen tarihsel birikimler ve insan hakları hareketine içkin tarih bilinci göstermektedir ki, hak ihlallerinin 
birincil faili ‘devletler’ ve onu biçimlendiren toplumsal formasyonlardır. Bu nedenle insan hakları hareketinin 
asıl mücadelesinin devletlere ve devletler tarafından gerçekleştirilen hak ihlallerine karşı yürütülmesi 
zorunluluktur. 
 
Öte yandan, insan hakları hareketinin ihmal edilmemesi gereken ikincil yönü de, devlet dışı iktidar odaklarının 
ailede, sokakta, işyerinde, okulda vb. gerçekleştirdiği hak ihlallerine karşı sürdürülecek mücadele olmalıdır. 
İnsan hakları hareketinin böylesi bir anlayışla sürdürdüğü/sürdüreceği mücadele çoğu zaman devletler ve diğer 
iktidar odaklarınca, devlet ile örneğin muhalif odaklar arasında ‘eşit mesafede durmama’ vb. şeklinde ortaya 
konulan manipülatif söylemlerle bozulmaya çalışılmaktadır. İHD, değişime açık olmayı başarabilmeli, geçmişin 
değerli birikimlerini geleceğe taşıyıp olumsuz alışkanlıklarını geride bırakacak bir anlayışla kendini yenilerken, 
sözü edilen manipülasyonlardan da kaçınmalıdır. En başta İHD’nin temsil ettiği çeyrek yüzyıllık mücadele 
birikimi ve insan hakları hareketinin sahip olduğu kapasite, bu bakımdan eşsiz bir öneme sahiptir. 
 
Türkiye’de çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir başta İHD tarafından sürdürülen insan hakları mücadelesi, insan 
hakları değerlerinin oluşumunu, tanınmasını ve tartışılmasını sağlamıştır. Mücadele bu yönüyle her zaman 
kesintisiz bir şekilde sürmelidir. İnsan hakları hareketinin bunun yanı sıra, insan hakları bilincini kitlelere 
taşıyacak ve insan hakları kültürünü yaygınlaştıracak yaklaşım ve araçları da geliştirmesi gereklidir. Bu açıdan 
insan hakları mücadelesini, sadece mağdurların hareketi olmaktan çıkarıp henüz hak ihlaline uğramamış ya da 
uğradığının farkında olmayan insanları da bu mücadeleye katacak bir yaklaşımı benimsemelidir. 
 
Bu bakımdan, her İHD yöneticisi teorik ve felsefi olarak insan hakları bilinci ile donanmalıdır. Mevcut 
yöneticiler, eğitim programları ile hem kendilerini geliştirmeli, hem de İnsan Hakları mücadelesi gönüllüsü 
olabilecek bireyleri bu programlara katarak derneğimize kazandırılmalıdır. 
 
Toplumda insan hakları bilincinin ve kültürünün yaygınlaşmasında ve yerleşmesinde buna uygun dilin temel bir 
araç olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, İHD bu güne kadar savunduğu hiçbir değerden taviz vermeden, 
sorunlar ve olaylar karşısında kullandığı dili, örgüt içinde de ortaklaştırmaya çalışmalıdır. 
 

B- Çalışma Alanları 
 

1. Örgütsel Yapının Güçlendirilmesi 
2. İnsan Hakları Kültürünün Geliştirilmesi  
3. Türkiye'de İnsan hakları ve Demokrasi zemininin Güçlendirilmesi  
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4. İHD 'nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması 
 

1. Örgütsel Yapının Güçlendirilmesi 
 
İHD, tüzüğünde yazan amaç ve ilkeler doğrultusunda faaliyetini sürdürürken örgütsel yapısını da buna uygun 
hale getirmek zorundadır. İHD, çalışmalarında haklar arasında ayrım gözetmemeli ve öncelik sırası belirleme 
gibi bir yanlışa düşmemelidir. Kim hangi konuda mağdur ise ve İHD’ye başvuru yapıyorsa İHD’de o konuyu 
doğal olarak gündemine alacaktır.  
 
İHD kuruluşundan itibaren bir konu-tema belirleyip sadece o konuda faaliyet gösteren bir örgüt olmamış,  tüm 
haklar konusunda faaliyet yürütmüştür, bugün de öyledir. Dolayısıyla bizim haklar arasında tercih yapmamız söz 
konusu olamaz. Haklar arasında öncelik –sonralık konusu dünyada ve Türkiye’de sürekli tartışma konusudur. 
Bazı insan hakları savunucuları hakları, birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak haklar olarak 
sınıflandırmaktadır. Bunlardan hangilerinin öncelikli ve vazgeçilmez olduğu da yine tartışma konusu olmaktadır. 
Bu tartışma dünyada da, Türkiye’de de bitmiş bir süreç değildir. 
 
İnsan hakları konusu dinamik bir süreçtir, tartışmalar bundan sonra da devam edecektir. İnsan haklarına bütüncül 
yaklaşma konusu İHD’nin çalışmalarını da doğrudan etkilemektedir, bundan sonra da etkileyecektir. Eğer İHD 
tema-konu temelli çalışsaydı raporların hazırlanması ve çok şubeli örgütlenmesi ve üye temelli bir örgüt 
olmasına gerek kalmayabilirdi. İHD’nin kuruluşu üzerinden 26-27 yıl geçtikten sonra İHD’nin tema-konu 
temelli bir örgüte dönüşmesinin ne anlamı ne de ihtiyacı vardır. Bu nedenlerle İHD bütün hak kategorileriyle 
uğraşan ve bu alanları izleyen, rapor hazırlayan, bu alanlara ilişkin görüş söyleyen ve müdahale eden bir örgüt 
olmak zorundadır. Bunun için de örgütsel yapısını hak kategorilerinin tüm alanlarına göre düzenlemek, 
izleyeceği alanlara göre de bir çalışma tarzı ortaya koymak zorundadır. 
 
Başta Genel Merkez çalışmaları olmak üzere, şube ve temsilciliklerimizin kapasitesi bu ihtiyaca göre 
düzenlenmelidir. İHD çalışma tarzını ve izleme alanlarını tüm hak kategorilerine göre düzenlememesi 
durumunda bazı alanlarda yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 
 
Başvuruculara “bizim bu konuda görüşümüz yoktur, bilgimiz yoktur, elimizde belgemiz yoktur” deme 
lüksümüzün olmadığı düşüncesindeyiz. Örneğin ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında yeterli izleme 
yaptığımız ve mağdurların sorunlarıyla ilgilendiğimiz söylenemez. Bu alanda çoğu ihlali ya görmüyoruz, 
izlemiyoruz ya da görmezlikten geliyoruz. 
 
Bu bizim için önemsiz olabilir, ya da önemsiz görmesek bile, bu alanda mağdur olanlar için önemlidir ve onlar 
için önceliklidir. İHD’nin izleme kapasitesini geliştirmek ve tüm alanlarla ilgilenebilecek bir yapıya 
dönüştürmek zorundayız. 
 
İHD 27 yıllık tarihinde insan hakları hareketinin yürütülmesine katkı sunmuştur. Hatta, bu mücadelenin 
yürütülmesi için bedel olarak canını yitiren savunucuları olmuştur. İHD’nin pratik düzeyde gösterdiği bu değerli 
katkıyı insan hakları hareketinin teorik olarak gelişmesi için de göstermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, nitelikli 
yazılı ve görsel ürün ortaya koymamız önümüzdeki görevlerden birisidir. 
 
Üye İlişkileri ve Örgütlenme 
 
Üyelerine ulaşma ve üyelerin İHD’ye katkılarını artırmak için şubelerimiz bütün üyelerin iletişim ve adres 
bilgilerini tespit etmelidir. Derneğin yaptığı açıklamalar ve etkinlikler mutlaka üyelerimize duyurulmalıdır. 
Kongrede alınan karar doğrultusunda kuruluş koşulları yerine getirildiğinde Erzurum, Konya, Şırnak, Bitlis, 
Antalya, Çorum ve Ağrı illerinde İHD şubeleri ile Tunceli ilinde İHD Dersim Şubesi kurulacaktır. Şube ve 
temsilcilik açma kriterleri güncellenmelidir. 
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
 
FIDH ile İlişkiler 
 
İHD, FİDH kongresinde alınan kararlar doğrultusunda, bölgemizde ölüm cezası uygulayan ülkelerin teşhir 
edilmesi, bu cezanın kaldırılması için aktif mücadele edilmesi, siyasal nedenlerle tutuklanan insanların 
salıverilmesi konusunda çalışmalarını devam ettirecektir.  
 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 20	

Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) ile ilişkiler 
 
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EMHRN) çalışma alanı olarak Avrupa ve Akdeniz’e kıyısı bulunan tüm 
ülkeleri belirlemiş bir organizasyondur. Türkiye’nin gerek Avrupa Birliği üyeliği süreci nedeniyle Avrupa için 
önemi gerekse Orta Doğu ve Kuzey Afrika için model ülke olarak gösterilmesi nedeniyle ülkemizdeki insan 
hakları durumunu yakından takip etmektedir. Yılda en az 2 çalışmasını Türkiye’de gerçekleştiren EMHRN, 
Derneğimizle ortak basın açıklamaları da yayınlamaktadır. Çalışma Grupları yöntemiyle faaliyet yürüten 
EMHRN’nin Mülteci, Örgütlenme Özgürlüğü, Cinsiyet v.b. konulardaki deneyiminden yararlanmak 
mümkündür. 
 
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ile ilişkiler 
 
İHOP içerisindeki faaliyetlerimiz devam ettirilecek, özellikle insan hakları savunucuları üzerindeki baskıların 
giderilmesi için ulusal düzeyde İHOP’la birlikte, uluslararası alanda da her türlü imkân kullanılarak çalışmalar 
yapılacaktır. 
 
İHOP, İnsan hakları ağının çalışmalarını genişletmeye çalışmakta, UCM ve Mülteci Koordinasyonu ile birlikte 
çalışmaktadır.  
 
İHOP, hak temelli çalışan örgütlere yardımcı olmaktadır. 
İHOP, Türkiye’nin imzaladığı Ulusal üstü İnsan Hakları Sözleşmelerin nasıl hayata geçirileceğine dair genel 
yorumları ve AİHM kararlarını Türkçeye çevirmektedir. 
 
İHOP, İnsan Hakları savunucularının davaları ile ihlal davalarını izlemektedir. 
Uluslararası Ceza Mahkemeleri Koalisyonu: 
 
İHD, Barışa giden yolun adaletten geçtiği gerçeğinden hareketle adaletin uluslararası alanda etkili olması ve 
Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsüne taraf olmasını sağlamak için 
oluşturduğumuz Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nun çalışmalarında etkili bir şekilde yer almaya 
devam edecektir. 
 
Mülteci Hakları 
 
İHD, zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınmış kişilerin haklarının korunması için çalışmalarını artırarak devam 
edecektir. Mülteci Hakları Koordinasyonu üyesi olan İHD, bu koordinasyonun parçası olarak çalışmalara aktif 
katılım sağlayacaktır. Türkiye’de mülteci ve sığınmacıların haklarının korunması için Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu Taslağının insan hakları standartlarında kanunlaşması için girişimlerde bulunacaktır.  
 
İHD, mültecilerin-sığınmacıların başvurularının alınması konusunda İHD şube yöneticileri ve temsilciliklerine 
yönelik eğitim çalışmaları yapacaktır. Ayrıca, OPCAT uyarınca oluşturulması gereken Ulusal Önleme 
Mekanizması konusunda da eğitim verilecektir. Bütün bu çalışmalar Mülteci Hakları Koordinasyonu ile birlikte 
yapılacaktır.  
 
Geçici koruma statüsü ile Türkiye’de ikamet eden Suriyelilerin etkili bir koruma alabilmeleri ve hukuki 
statülerinin oluşması için yasal düzenleme yapılması gerekliliği yetkililere etkinliklerle hatırlatılacaktır. 
Suriyeliler için kurulan çadır ve konteynır kentlerin şeffaf bir yönetime kavuşturulması ve bağımsız insan hakları 
temsilcilerine kapıların açılması için girişimlerde bulunacaktır. 
 
TİHV ile İlişkiler 
 
TİHV ile sürmekte olan mayınlar, işkencede cezasızlığın kaldırılması, mülteciler İle daha etkili çalışmalar 
yapılacaktır. Değişmiş olan yeni işkence yöntem ve yerleri ile ilgili polis şiddetinin işkence açısından 
değerlendirmekle ilgili görüş ve tutum oluşturulacak ve yeni cezasızlık yöntemlerine karşı alternatif rapor 
uygulaması etkinleştirilecektir. 
 
İHD, TİHV’in kurucular kuruluna yeni kurucu alınmasını önerecektir. 
 
ÖRGÜTSEL KAPASİTEMİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 
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1) İHD’nin yaklaşık 10 yıl önce başlattığı üye eylem planı büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki 
çalışma döneminde tüm şubelerde üyelerinin yaş, cinsiyet, eğitim, meslek vb. alanlarda bilgisine ulaşarak, 
üyelerinden nasıl yararlanabileceği belirlenecektir. 
 
2) İHD üyelerinin yaş, cinsiyet, eğitim, mesleklerinin bilinmesi üyelerine yönelik eğitim çalışmalarının 
belirlenmesinde de etkili olacaktır. 
 
3) Merkezi düzeyde oluşturulan çalışma alanlarında görev alan MYK üyeleri, görev aldıkları alanlarla 
ilgili şubelerin çalışmalarına da katkı sağlayacaktır. 
 
4) MYK üyelerinin görev aldıkları alanlardaki verimlilikleri-üretimleri İHD’nin kamuoyunda görünür 
kılmasında ve haklarla ilgili daha nitelikli çalışmalar yapılmasında etkili olacaktır. 
 
5) Şubelerimizin, yapılan başvuruları daha düzenli bir şekilde genel merkeze göndermesi sağlanmalıdır. 
Bunun için de iletişim-bilgisayar-ağının yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. 
 
6) Hak kategorileri konularında yönetici-çalışan ve üyelerimizin eğitimine daha fazla önem verilecektir. 
Bu konularda özel bültenler ve yayınlar çıkarılacaktır. 
 
7) İHD bülteni gerektiğinde konu temelli özel bülten şeklinde düşünülmeli ve mümkün olduğu kadar sık 
çıkarılmasına çalışılacaktır. 
 
8) İHD’nin içerisinde bulunduğu mali sorunları aşması için her şubenin her ay genel merkez payına 
mahsuben genel merkeze asgari 100,00 TL göndermesi sağlanacaktır. 
 
9) Genel Merkez önceki dönemlere göre daha mobil hale getirilecek, daha etkin eylemler örgütlenecek, 
örgütlenen bu eylemlerin şubelerce uygulanmasına özen gösterilecektir. Etkin olamayan şubelerde üye toplantısı 
yapılarak aktif hale getirilmesi sağlanacaktır. 
 
10) Yılda en az iki defa şube başkanları ve katılabilirse yöneticileriyle toplantılar yapılacaktır. 
 
11) Şube yöneticilerinin ve ulaşılabilirse üyelerin e-posta ve telefon bilgileri alınarak basın açıklamaları, 
özel bültenler, eylem ve etkinlik bilgilerinin gönderilmesi sağlanacaktır. 
 
12) Bölge temsilcileri bölgelerindeki şubelerle iki ayda bir düzenli toplantı yapacaktır. 
 
13) İHD Genel Merkezine gayrimenkul alınması İHD’nin kapasitesinin geliştirilmesi ve olanaklarının 
artırılması sağlanacaktır. 
 
14) Dokümantasyon birimi daha da güçlendirilecek ve bu alan için bir çalışan daha istihdam etme olanağı 
araştırılacaktır. 
 
15) Kongre kararı gereği Türkiye’de bulunan tekli, eş zamanlı ve art zamanlı toplu mezarların araştırılarak 
tespiti, açılması, mağdurların hakları gibi konularda özgün çalışmalar yapacak bir vakfın İHD tüzel kişiliği ile 
gerçek kişiler tarafından Diyarbakır merkezli olarak kurulması sağlanacaktır. 
 
16) Kongrede alınan karar doğrultusunda kuruluş koşulları yerine getirildiğinde Erzurum, Konya, Şırnak, 
Bitlis, Antalya, Çorum ve Ağrı illerinde İHD şubeleri ile Tunceli ilinde İHD Dersim Şubesi kurulacaktır. 
 
17) İnsan hakları örgütlerinin arasındaki diyalogun güçlendirilmesine çalışılacaktır. 
 
18) İHD, insan hakları ve özgürlükler konusunda mücadele eden kesimlerle birlikte mücadele yürütmeye 
özel önem verecektir. 
 
19) İHD, bir yandan hak ihlallerinin olduğu her yerde var olacak ve tereddütsüz ihlallerin üzerine giderek 
ihlallerin daha fazla görünür kılınmasını sağlayacak, diğer yandan da ihlallerin olmasını engellemek için yasal, 
anayasal düzenlemelerin yapılması ve idari önlemlerin alınması amacıyla girişimlerini sürdürecektir. 
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20) İHD, üyesi olduğu başta FIDH olmak üzere, uluslararası insan hakları kuruluşlarının faaliyetlerinin 
geliştirilmesine çalışacak, sadece Türkiye’de değil, insan hakları ihlallerinin yaygın ve sistematik olduğu 
ülkelerdeki insan hakları savunucularıyla da ilişkilerini geliştirip hak ihlallerinin ortadan kaldırılması çabasına 
destek olacaktır. Ayrıca, diğer ülkelerdeki insan hakları savunucularının da Türkiye’deki insan hakları 
ihlallerinin ortadan kaldırılması mücadelesine daha fazla destek olmaları sağlanacaktır. 
 
21) Şubelerin saymanlarının eğitimi sağlanacaktır 
 
22) İnsan hakları bilincini kitlelere taşıyacak ve insan hakları kültürünü yaygınlaştıracak yaklaşım ve 
araçları da geliştirmesi gereklidir. 
 
23) İnsan hakları mücadelesini, sadece mağdurların hareketi olmaktan çıkarıp henüz hak ihlaline uğramamış 
ya da uğradığının farkında olmayan insanları da bu mücadeleye katacak bir yaklaşımı benimsemelidir. 
 
24) Mevcut yöneticiler, eğitim programları ile hem kendilerini geliştirmeli, hem de İnsan Hakları 
mücadelesi gönüllüsü olabilecek bireyleri bu programlara katarak derneğimize kazandırılmalıdır. 
 
25) İHD çalışma tarzını ve izleme alanlarını tüm hak kategorilerine göre düzenlememesi durumunda bazı 
alanlarda yetersiz kalmasına neden olmaktadır. 
 
26) İHD’nin izleme kapasitesini geliştirmek ve tüm alanlarla ilgilenebilecek bir yapıya dönüştürmek 
zorundayız. 
 
27) Şube ve temsilcilik açma kriterleri güncellenmelidir. 
 

2. İnsan Hakları Kültürünün Geliştirilmesi: 
 
Türkiye’de 26 yıldır süren insan hakları mücadelesi, insan hakları değerlerinin oluşumunu, tanınmasını ve 
tartışılmasını sağlamıştır ve mücadele bu yönüyle her zaman kesintisiz bir şekilde sürmelidir. Ancak bu 
aşamadan sonra mücadelenin bu yönüyle birlikte, geniş kitlelere erişecek ve insan hakları kültürünü 
yaygınlaştıracak yaklaşımı ve araçları da geliştirmelidir. 
 
Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır: 
 
1. Yönetici ve aktivistlerin eğitimine önem verilecektir. 
2. Şubelerimizin mağdur başvurularını alma ve mağdurlara yaklaşımı konularında eğitim çalışmaları 
yapılacaktır. 
3. Özellikle raporlama konusunda yönetici ve aktivistler eksikliklerini giderecek eğitimler yapılacak ve 
uzmanlaşma sağlanması için çaba harcanacaktır. 
4. Medya ile daha etkili bir ilişki kurma çabasına girilecektir. 
5. 2013 yılı içerisinde İHD’nin bütün şube başkanları, temsilcileri ve MYK üyelerinin katılımıyla “Kürt Sorunu 
ve Çözüm Önerileri” başlıklı iki günlük bir iç seminer yapılacaktır. 
6. İHD, İnsan Hakları Akademisi insan hakları kültürünün geliştirilmesi konusunda planlamalar yapıp yönetime 
sunacaktır. 
7. Web sitemizin Türkçe’sinin en kısa sürede işlevli kılınması, insan hakları belgelerinin arşivlenmesi ve 
sitemizin bir başvuru, referans kaynağı olması sağlanmalıdır. ayrıca, başta İngilizce olmak üzere diğer dillerde 
yayın yapabilmemiz gerekiyor. 
8. Yalnızca basılı değil aynı zamanda kısa film, belgesel vb. görsel ürünler de üretilmelidir. 
 

3.Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi Zemininin Güçlendirilmesi 
 
Türkiye, ırkçı, milliyetçi, dinin referans alındığı ve şiddet yanlısı politikaların güçlendirildiği ve beslendiği bir 
döneme hızla çekilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, militarizm insan hakları mücadelesinin ekseninde 
olmalıdır. İnsan hakları savunucuları kamusal alanın tüm çeperinde ayrımcı,  düşmanlığı temel alan söylemleri, 
militarizmin etkin bir şekil de önlendiği ve koşullarının ortadan kaldırıldığı toplumsal hayatı var etmeye 
odaklanmalı ve bu yönde çalışmalar yapmalıdır.   
 
Türkiye toplumunun çoğulcu etnik ve kültürel yapısını kucaklayacak, herkesin kendisini ifade edebileceği ve 
Vicdani Ret’in kabul edileceği demokratik hukuk devleti için, anayasa ve yasalardaki insan hak ve özgürlüklerini 
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kısıtlayan maddelerin özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenmesi,  bunun için 12 Eylül zihniyet ve 
yasalarının değiştirilmesini bir hedef olarak benimseyecektir.  
 
Türkiye’nin UCM Roma Statüsüne taraf olması için 2006’da oluşturulan UCM Türkiye Koalisyonu içindeki 
çalışmalarımız devam ettirilecektir. 
Türkiye’nin ulusal mevzuatında insan haklarına aykırı yasal ve anayasal düzenlemelerin değiştirilmesi ve 
uluslararası insan hakları belgelerinin kabul edilip onaylanması, Türkiye’nin bazı sözleşmeleri koyduğu 
çekincelerin kaldırılması için çaba harcanacak, yapılan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için etkin bir mücadele 
yürütülecektir.  
Derneğimiz basın özgürlüğünün sağlanması için gerekli çalışmaları yapacaktır.  
Toplu Mezarlar, Kayıplar ve Faili Meçhuller: 
 
İHD, toplu mezar konusunda çalışacak bir vakıf kurma çalışmalarını yürütecek ve 1 yıl içerisinde merkezi 
Diyarbakır’da olacak vakıf çalışır hale getirilecektir. 
 
Kürt sorununda çatışmalardan kaynaklı olarak meydana gelen ölümlerle ilgili olarak, toplu mezarların hukuka ve 
etiğe uygun bir tarzda açılmasının sağlanması, faili meçhul dosyaların açılarak faillerinin bulunup yargı önüne 
çıkarılması, kayıpların akıbetinin bulunması ve sorumlularının yargı önüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarımız 
devam edecektir. Bu konuda Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çalışmalarımız 
sürdürülecektir. 
 
Gözaltında kayıplar ve faili meçhul cinayetlerle ilgili kamuoyu yaratma çalışmalarımız sürecek ve Faili Meçhul 
Cinayetleri ve Hakikatlerin Araştırılması Komisyonu kurulması için çaba harcanacaktır. 
 
Toplu mezarlar, kayıplar ve faili meçhul cinayetlerinde içinde bulunduğu konularda hukuki müdahalede 
bulunacak bir hukuk komisyonu genel merkez düzeyinde kurulacak ve hukuki süreç yakından takip edilecektir. 
İHD, otuz yıl süren savaşın yarattığı tahribatlar, kayıplar, faili meçhul cinayetler, toplu mezarlar konusunda 
hafıza merkezi ile görüşerek Arjantin ve diğer ülke deneyimleri için bir konferans yapılması sağlanacaktır.  
 
Kadının İnsan Hakları 
 
Derneğimiz bu alandaki yaşam hakkı ihlallerini önleme ve eşitlik mücadelesini destekleyecektir. İHD hak 
ihlalleri raporlarını cinsiyet ayrımcılığını dikkate alarak hazırlayacak ve hazırladığı raporları kadın örgütleriyle 
paylaşarak ortak önleme ve ilgili yasal değişikliklerin yapılması mücadelesini sürdürecektir.  
 
İHD, her geçen gün artan kadına yönelik şiddetin sonlanması için kadın örgütleri ile ortak bir mücadele 
içerisinde girecek, kadına yönelik şiddetin sonlanması için çalışmalar yürütecektir.  
 
Erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin teşhiri ve raporlanması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Bu 
cinayetlerin konu edildiği hukuki süreçler takip edilecektir. 
 
İHD, kadın örgütleri ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yaparak, yerellerde kadın sığınma evlerinin açılması 
için çalışma yürütecektir.  
 
Önemli intiharlardan biri de polis intiharları ve polislerin eş ve çocuklarına yönelik öldürme eylemleridir. İHD, 
bu konuları da gündemine alıp gerekli çalışmaları ve girişimleri yapacaktır.  
 
Çocuk Hakları 
 
Çocukların, gerek çalışma yaşamında, gerekse toplumun diğer alanlarında, cinsel istismarı, aile içi şiddet 
konusunda korunması ve anadilinde eğitim alabilmesi için, hükümet nezdinde girişimlerde bulunacaktır.  
 
Cezaevlerinde bulunan çocukların hakları ile ilgili ayrı bir çalışma yürütülecektir. Çocuk Koruma Kanununun ve 
diğer uluslararası hukukun etkin bir şekilde uygulanmasının takipçisi olunacaktır.  
 
Kayıp çocuklar ve tutuklu bulunan çocuklar konusunda çalışmalar yapılacaktır. 
 
Cezaevleri 
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Cezaevlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla, diğer ilgili kurumlarla ortaklaşma 
sağlanabilirse birlikte, sağlanamazsa İHD kendi örgütsel bütünlüğü içinde merkezi eylemler yapılacak. (Meclis 
Başkanı, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Adalet Bakanı gibi yetkililerle görüşmeler yapılmalıdır.) 
İHD’nin başlattığı hasta mahpuslarla dayanışma etkinliklerine devam ettirilecek ve hasta mahkûmların serbest 
bırakılması için gerekli girişimlerini sürdürülecektir.  
 
Cezaevi sorunlarını dile getiren raporlar, daha kısa süreli ve periyodik olarak düzenlenip, hazırlanan bu raporlar 
yetkili kurumlara ve uluslararası kuruluşlara gönderilerek özellikle hasta mahpusların salıverilmesine yönelik 
girişimlerde bulunulacaktır.   
 
Cezaevlerini izlemek için başta Kürdistan bölgesi avukatları olmak üzere komisyon oluşturulacak, her cezaevi en 
az yılda 1 kez ziyaret edilecektir. İhlallerin yoğun olduğu cezaevlerindeki ihlallerin sona ermesi ve sorumluların 
yargılanması için gerekli yerel çalışmaları yapacaktır. Devletin ve hükümetin Irkçı, milliyetçi, ideolojik 
ayrımcılık uygulamaları en çok cezaevlerinde yaşanmaktadır. Raporlama bu ayrımcılığı ortaya çıkaracak 
biçimde yapılacak bu ayrımcılık uygulamalarının üzerine gidilecektir. Cezaevleri İzleme Kurulunun daha etkili 
çalışmalar yapması sağlanacaktır 
 
Roboski Adalet Platformu  
 
Ülkemizde yaşam hakkı ihlallerinin simgesi durumuna gelen Roboski katliamının her düzeydeki sorumlularının 
saptanıp, yargılanmasını ve cezalandırılmasını sağlamak açısından platform çalışmalarının daha etkin bir 
biçimde sürdürülmesi gereklidir. İHD, bu açıdan platform bileşenleriyle birlikte kesintisiz bir kampanya 
düzenleyecektir. 
 
Derneğimiz Roboski’de failler bulununcaya, adalet tesis edilinceye kadar olayın takipçisi olacaktır.   
 
Basın -Yayın ve Arşiv  
 
İHD’nin süreli ve süresiz yayın ihtiyacı göz önüne alınarak bülten, özel sayı ve broşür gibi yayınların çıkarılması 
sağlanacaktır. İHD Web sitesinin daha işlevli hale getirilmesi sağlanacak, Twiter ve Facebook gibi sosyal medya 
daha etkili kullanılacaktır. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik broşürler çıkarılacaktır. Bu konuda İHD 
Akademisinden yararlanılacaktır.  
 
İHD’nin arşivinin güncellenmesi ve var olan kitapların listesinin yapılması sağlanacak, Kütüphane kullanıcılara 
açılacaktır. 
 
Anayasa ve Hukuk Çalışmaları 
 
Toplumsal mutabakata dayanan, demokratik bir anayasa için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.  2012 yılında 
hazırlanan anayasa broşürümüzün içeriğinde yer alan konuların tartışılması sağlanacak ve kamuoyunun daha 
fazla dikkati çekilecektir. 
 
Özel Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yerine kurulan Bölge Ağır Ceza Mahkemelerinin hukuka 
aykırı uygulamaları artarak devam etmektedir. Bu mahkemelerin kaldırılarak olağan yargılama usullerine 
geçilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 
 
Yargı organlarının siyasallaşması ve yargı bağımsızlığının ortadan kalkması en önemli tehlikelerden biridir. 
Çünkü yargı insan haklarının korunmasında önemli mekanizmalardan biridir.  Bu nedenle yargı bağımsızlığının 
sağlanması ve yargı bağımsızlığını engelleyen baskılara son verilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması için 
çalışmalar yapılacaktır. 
 
İHD anayasa ve barış panelleri düzenleyecektir. 
 
Darbeler Dönemi Hukuksal Süreç 
 
İHD, yaşam hakkını tehdit eden yasaların yürürlükte kaldırılması amacıyla, toplumsal duyarlılığı arttırmak için 
çeşitli eylem ve etkinlikler düzenlenmenin yanında, hak ihlalinde bulunanların yargı önüne çıkarılmasını 
sağlamak amacıyla bir komisyon oluşturarak, davaların hukuki sürecinin takip edecektir.  
 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 25	

Ekonomik ve Sosyal Haklar 
 
Bu dönem başta yaşam hakkı ihlalleri olmak üzere çalışma yaşamında ortaya çıkan ihlalleri ve sosyal hak 
ihlallerini daha etkili izleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  
 
İHD ekonomik ve sosyal haklara hem raporlarında daha fazla yer verecek hem de bu alanda mücadele veren 
Meslek Odaları, DKÖ’leri ve Sendikalarla birlikte daha fazla etkinlikler yapacaktır. İş cinayetleri, işten çıkarma, 
sendikasızlaştırma ve mobing uygulamalarına karşı mücadele edilecektir. 
 
İHD, göçmen işçiler konusunda çalışmalar yapacak ve bu konu ile ilgili İLO ve BM sözleşmelerinin yerine 
getirilmesini denetleyecektir. 
 
Ev işçilerinin İş Yasası kapsamında işçi kabul edilmesi için kampanyalar yapacaktır. 
 
Çevre Hakkı 
 
Hasankeyf, Diyarbakır Surları, Mardin Şehir Merkezi, İstanbul Surları, Munzur Vadisi, Kaz Dağları, Fırtına 
Vadisi vb. tarihsel, kültürel mirasın ve bir bütün olarak doğanın; etnik, mezhepsel ve bir bütün olarak diğer 
farklılıkların dikkate alınarak korunması için hükümet nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.  
 
İHD, Hes’lere, ormanların tahrip edilmesine, çevre katliamlarına ve küresel ısınmaya neden olan çevre 
tahribatının ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelelerin içinde yer alacaktır. 
 
Asker Ölümleri ve Vicdani Red 
 
Vicdani ret’in önündeki yasal engellerin kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapılacaktır.  
 
İHD, son yıllarda artarak devam eden “asker ölümleri” konusunda kamuoyunu duyarlı hale getirmeye ve 
askerlerin ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması için çaba harcayacaktır. 
 
Asker ölüm ya da intiharlarına yol açan nedenleri ortaya çıkarmak ve bu nedenlerin kaldırılması için mücadele 
edecektir.  
 
-Askerlikte olan ve asker kişilerce işlenen fiillerin askeri mahkemelerde yargılanması olayların faillerini 
korumaktadır. Bu olayların ve asker faillerin sivil mahkemelerde yargılanması ve olayın olduğu andan itibaren 
sivil savcılık tarafından soruşturulması için mücadele edecektir.  
 
-Aileler tarafından açılmış olan davaların izleyicisi olacak ve bunun için aileler ve dernekleriyle ilişki içinde 
olacaktır.   
 
Yalnızca güvenlik güçlerinin yurttaşlara yönelik işkence davalarını değil, başta askeri kışlada gerçekleşenler 
olmak üzere kamu idaresi içinde gerçekleşmiş işkence davalarına taraf olacaktır. 
 
Barış Çalışmaları 
 
Açlık grevlerinin Abdullah Öcalan’ın isteğiyle sonlandırılmasından beri Öcalan ve hükmet arasında kurulan 
diyalog desteklenecek silahların susması ve kalıcı bir çatışmasızlığın sağlanması için mücadele edilecek 
tarafların eşit ve etkin olarak katıldığı bir müzakere ve yeni anayasa süreci desteklenecektir. Bu süreç izlenecek 
hem yeni hak ihlalleri açısından izlenecek hem de geçmişte işlenen suçlarla yüzleşme hesaplaşmanın yapılması 
ve geçmişten ders alınarak geleceğin eşitlikçi özgürlükçü toplumunun kurulması için çalışılacaktır. 
 
İHD, barış çalışmalarını barış için eşitlik ve eşit haklar mücadele şiarı ile yürütecektir. 
Sivil toplum örgütleriyle birlikte ‘Barış İnisiyatifleri’ oluşturulması için çalışacaktır. 
İHD, Kürt sorununda çatışmanın sona erdirilmesi ve müzakere sürecinin izlenmesi, buna yönelik yol haritasının 
belirlenmesi için bir çalıştay düzenleyecektir. 
 
Ayrımcılık 
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 Türkiye’de egemen Türk Sünni Müslüman erkekler ayrıcalıklı ya da yasalarda var olan hakları kullanma hakkı 
olanlar tanımlanıştır ve bunun dışındaki kesimler ayrımcılıkla karşılaşmaktadır.  Derneğimiz etnik, dil, inanç ve 
cinsiyet ve cinsel yönelim üzerinden ortaya çıkan ayrımcılıkları   
 
- hak kullanımlarının engellenmesi 
- egemen birinin isteğini uygulamaya zorlanma, 
- başta yaşam hakkı olmak üzere hak gaspları ve gasp edenlerin kollanması açısından izleyecektir. Bu nedenle 
izlemini yaptığı tüm ihlal alanlarını bir ayrımcılık varsa ortaya koyabilecek biçimde izleyecek ve 
yorumlayacaktır.  
 
İHD, cins ayrımcılığını ortadan kaldıran, farklı cinsel tercihlere sahip olanların eşitliğini sağlayan yasal 
düzenlemelerin yapılması için, ilgili derneklerle ortak çalışmalar yürütecektir.  
 
İHD, Nefret Suçları yasasının çıkarılması için çalışmalar yapılacaktır 
 
İHD, zorunlu ‘din dersi’ uygulamasının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunacak, özellikle bu konuda 
mücadele yürüten Alevi Örgütleri ile ortak çalışmalar yürütecektir.  (İnanç özgürlüğü konusunda mağduriyet 
yaşayan her birey ve toplumsal kesimlerle de benzer çalışmalar yapılacaktır.) 
 
Yasama Çalışmalarının İzlenmesi ve Müdahale – İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü 
 
Gerek anayasal gerek yasak düzeyde pek çok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişikliklerin neler olduğunu, ne gibi 
sonuçlar doğuracağını, neye hizmet edeceğini ya da neyi koruduğunu izleyecek, sonuçlarını üyeleri, ilgili 
kesimler ve kamuoyu ile paylaşacak gerekli düzeltmeleri ortaya koyacak ve gerçekleşmesi için gerekli 
girişimlerde bulunacaktır.  
 
Özellikle PVSK’nın çıkarılmasından bu yana, polisin keyfi bir şekilde uyguladığı şiddet sonucu birçok darp, 
işkence ve ölüm olayları yaşanmıştır ve hala da yaşanmaktadır. Polise “vur” yetkisi veren bu yasanın 
değiştirilmesi için, kamuoyu oluşturmak amacıyla, mağdur aileler ve kesimlerle birlikte sonuç alıcı bir etkinlikler 
yapacaktır.   
 
İfade ve örgütlenme özgürlüğü başta TMK olmak üzere pek çok yasa ve anayasa tarafından engellenmektedir. 
Bu yasalar ortaya çıkarılacak, yasal değişikliklerin ifade özgürlüğü açsından anlamı ortaya çıkarılacak ve gerekli 
değişikliklerin yapılması için çalışılacaktır. Bu özgürlük hem Kürt sorununun özgürce tartışılabilmesi hem de 
diğer alanlardaki gerçekleri ortaya koyma açısından çok önemlidir. Bu nedenle bu alandaki engeller ve hak 
ihlalleri aylık-3 aylık raporlarla kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
 
Derneğimiz geçmişte izler bırakan düşünce özgürlüğüne karşı açılmış davaları şubeleri ve merkezde oluşturduğu 
hukuk komisyon aracılığı ile izleyecektir. 
 
Geçmişle Yüzleşme 
 
Ulus devletleşme sürecinin başladığı 1908’den beri halklara ve muhalif kesimlere karşı işlenen suçların açığa 
çıkarılması ve sorumluluğu bulunanların yargılanması, devlet içindeki çetelerin tasfiye edilmesi ve bu sürece 
müdahil olunması ile ilgili çabalarımızın artarak devam edecektir. Türkiye’nin artık yüzleşme sürecine girmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda oluşumuna öncülük ettiğimiz Gerçek ve Adalet İnisiyatifinin çalışmalarını devam 
ettirmesi gerektiği ifade edilmiştir.  Bunun için bir yandan olayların ve kanıtların belgelenmesi çalışmaları 
yapacak,  
 
- Kendi arşivinde bulunan başvuru ve kayıtları düzenleyecektir.  
- Yeni kayıtlar yapacak ve yeni kayıt toplayan kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmasını sürdürecektir.  
- Mecliste arşivlerinde bulunan, gerçekleştirilen darbeler ve diğer ihlallerle ilgili raporlar derlenecek ve 
gerekli değerlendirmeler yapılacaktır.   
- İHD hakikat ve adalet komisyonlarının kurulması için çaba harcayacaktır.  
- Öldürülen militanların vücut bütünlüğünün parçalanması iddiaları ile ilgili çalışmalar yapacak ve bunu 
raporlaştırıp gerekli girişimlerde bulunacaktır.  
- Bu alanlarda açılmış davalar, 12 Eylül, 28 Şubat, Çitil, Temizöz, Ergenekon ve diğer davalar düzenli ve 
etkin biçimde izlenecektir.  
- Rooboski katliamı BM tarafından soy kırım olarak tanınması için mücadele edecektir. 
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- UCM’ye taraf olunması için çalışılacaktır. 
- İnsanlığa karşı işlenen suçlar ve İşkence suçlarında zaman aşımının kaldırılmasıyla ilgili TİHV ile 
birlikte sürdürdüğü çalışmaya etkin katılacak, işkence davalarını izleyecektir.  
- Yalnızca güvenlik güçlerinin yurttaşlara yönelik işkence davalarını değil, başta askeri kışlada 
gerçekleşenler olmak üzere kamu idaresi içinde gerçekleşmiş işkence davalarına taraf olacaktır. 
-  
 
4- İHD'nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması 
 
İnsan Hakları Derneği’nin önümüzdeki dönemde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, somut koşullarda 
uygulanması çabasında daha güçlü, daha üretken, daha tutarlı ve böylece daha belirleyici olma mücadelesini 
kesintisiz olarak sürdürmek zorundadır. 26 yıllık bir mücadele birikimine sahip olan İHD’nin yukarıda belirtilen 
eğilimler karşısında, sahip olduğu birikimi yeni bir yaklaşımla yeniden değerlendirmesi ve yeni dönemin 
ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni mücadele araçlarını geliştirmesi gerekir.  
 
İnsan Hakları Derneği, insan hakları ihlallerinin izleme ve belgelemesini yapan üç örgütten birisidir. İHD izleme 
ve belgeleme çalışmalarının bel kemiğini mağdur başvuruları oluşturmaktadır. İnsan hakları ihlallerini ortaya 
çıkarmakta kullanılan bir diğer yöntem ise bazı ihlallere ilişkin heyetler aracılığı ile yerinde bilgi toplamak ve 
kamuoyuna açık raporlar hazırlamaktır. Bunun yanı sıra, gazete taramaları aracılığı ile de ihlal iddia tespitinde 
bulunmaktadır.  
İnsan Hakları Derneği, insan hakları ihlallerinin izlenmesini sadece ihlallere ilişkin bilgi toplamak ve 
raporlaştırmak olarak tanımlamamakta, izlemeyi uzun bir takip faaliyetini ve savunuculuğu da içerdiğini 
düşünmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, İHD'nin insan hakları ihlallerini izleme sürecini başarıyla yerine 
getirdiğini söylemek olanaklı değildir. 2012-2014 çalışma döneminin öncelikli hedeflerinden birisi, İHD'nin 
insan haklarını izleme, belgeleme ve savunuculuk kapasitesini güçlendirmek olacaktır. 
 
İnsan Hakları Akademisi ve İnsan Hakları Eğitimi 
 
İHD İnsan Hakları Akademisi’nin çalışmaları koordine edilecek, 2011’de Genel Merkez’de, 2012 yılında da 
Diyarbakır Şubelerimiz bünyesinde faaliyete geçen İnsan Hakları Akademisi’nin İstanbul, Mersin, Adana ve 
İzmir’de de faaliyete geçmesi, -Yönetmelik çerçevesinde- hedeflenecektir. 
 
Akademinin kuruluş sürecinde hazırlanan ve genel kurula sunulan çalışma raporunda da yer alan ve genel kurul 
onayından geçmiş bulunan yönetmelikler, akademik faaliyetler konusunda bilim kuruluna önemli inisiyatifler 
tanımaktadır. Yönetimimiz bilimsel faaliyetlere kesinlikle müdahale etmeyecek ve Akademi’de tam bir 
özgürlükle insan hakları alanındaki her konu tartışılacaktır. 
 
Akademi’nin çalışmaları ileride etkisini daha iyi gösterecektir. Kabul edilen belgelerde ilkesel yaklaşımlar yer 
almaktadır. İHD üyeleri ve yöneticileri, insan haklarını bilgiye dayalı olarak kavrayan ve o yolda ilerleyen insan 
hakları savunucularıdır. Eğitim süreçleri insan haklarını daha iyi, kararlı ve etkili savunmamızda bize yol 
gösterecektir. Hep birlikte öğrenecek ve hep birlikte mücadele edeceğiz. 
 
Akademi Başkanı ve MYK’da Akademi konusunda görev alan arkadaşlarımız çalışmalarla ilgili yönetim 
kuruluna bilgi sunacaklardır 
 
Dokümantasyon 
 
İnsan Hakları Derneği (İHD) kurulduğu 1986 yılından bu yana insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak; basın, İHD 
Genel Merkez ve şubeleri, demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile 
çeşitli kişi ve kaynaklardan bilgi toplanmakta, arşivlenmekte, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde bültenler ve 
yıllık raporlar (Yıllık Rapor’da olaylar öncesi ve sonrasıyla birlikte ele alınır. Ayrıca sayısal verilere de yer 
verilir) aracılığıyla kamuoyuna aktarmaktadır. Ayrıca bazı insan hakları sorunları ile ilgili olarak özel raporlar, 
bilgi notları üreterek ve yaşanılan insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası acil eylem çağrıları yapar. 
Dokümantasyon merkezi, uluslararası ve ulusal belgelere ilişkin bir arşive de sahiptir. 
 
İnsan Hakları Derneği 27 yıldır dokümantasyon faaliyetini aralıksız olarak sürdürerek Türkiye ve dünya 
kamuoyunun istediği an başvurabileceği bir birikim oluşturmuştur. Sadece akademisyenlerin değil, tüm 
dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının temel başvuru kaynağı olan bu birikim genişletilerek sürdürülmelidir.   
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Ancak, bu birikimin geliştirilmesi için İHD Genel Merkezimizin ve tüm şubelerinin bu konuda profesyonel 
çalışmalara ihtiyacı vardır. Şubelerimizin bulunduğu tüm illerde, arşivleme ve dokümantasyon prosedürlerinin 
etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünün sağlanması için, uzman destekli, uygulamalı eğitim seminerleri,  
çalışmalarımızı daha etkin ve görünür hale getirebilmek için bilgi ve belgeleri toplama araştırma ve inceleme 
yöntemlerinin tespitini yapabilmek için çalışmalara ihtiyaç vardır. Hem genel merkezimizin arşiv ve 
dokümantasyon çalışmalarının hem dokümantasyon aktif birimleri olan başta İstanbul ve Diyarbakır şubelerimiz 
olmak üzere tüm şubelerimizin dokümantasyon ve arşiv çalışmaları konularında yükümlülüğünü geliştirmek bu 
anlamda çok önceliklidir. Yıllık raporların şimdiye kadar ulaşıldığı kesimler dışında daha genele yayma 
zorunluluğu oluşmuştur, böylece ihlal verilerinin ilgili toplum kesimleri tarafından da görülmesi ve birlikte 
mücadele edilmesinin olanakları yaratılacaktır. 
 
İHD raporlarının İngilizceye çevrilmesi için olanaklar araştırılacaktır. 
 
Önemli intiharlardan biri de polis intiharları ve polislerin eş ve çocuklarına yönelik öldürme eylemleridir. İHD, 
bu konuları da gündemine alıp gerekli çalışmaları ve girişimleri yapacaktır.  
 
Askerlik, insanların etnik dinsel ve cinsel ve ideolojik ayrımcılığın yaşandığı yerlerden biridir. Raporlamasını bu 
ayrımcılığı ortaya çıkaracak biçimde yapacaktır.   
 
İnsan Hakları Savunucuları  
 
İHD, insan hakları savunucularına yönelik yargı yolu ile baskı politikasını teşhir etmek, ceza mevzuatının bir 
bütün olarak özgürlükleri güvence altına alan bir içeriğe sahip olması gerektiği tespitini yapmıştır. Halen tutuklu 
olan başta İHD MYK üyeleri Muharrem Erbey, Ali Tanrıverdi ve Osman İşçi olmak üzere, insan hakları 
savunucularının davalarının kitlesel olarak takip edilmesi için gerekli kamuoyu desteğinin alınmasına dönük 
çalışmalar yapılacaktır. 
 
Sürgündeki ve cezaevlerindeki insan hakları savunucularının özgür kalabilmeleri için çalışmalar yürütülecektir.  
Demeğimiz cezaevinde olan İnsan Hakları Savunucuları ile dayanışmayı sürdürüp insan hakları savunucularının 
üzerindeki baskıyı ortaya koyan ve çalışmaları engelleyen nedenleri araştırıp ve çözümleri için etkin önlemler 
almalıdır 
 
 
 

MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARLARI 
 
29.11.2012 
 
16. Olağan Genel Kurul’da seçilen belirlenen yönetim kurulu 29.11.2012 günü dernek binasında toplanan MYK 
Üyeleri,  
 
• Genel Başkanlığa Öztürk Türkdoğan’ın, 
• Genel Saymanlığa Selma Güngör’ün, 
• Genel Sekreterliğe de İsmail Boyraz’ın seçilmesine karar verilmiştir. 
 
22.12.2012  
 
1. Görev Paylaşımını yaparak, Hasan Erdoğan ve Serdar Çelebi’yi Genel Başkan yardımcılığına; Hasan 
Anlar, Ş. Leyla Karayay, Nedim Durmuş ve Necla Şengül’ün Genel Sekreter Yardımcılığına seçilmesine, 
2. Lütfü Demirkapı’nın Ege Bölgesi, Gençağa Karafazlı’nın Karadeniz, Şevket Akdemir’in Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, Tugay Bek’in Akdeniz Bölgesi Temsilciliğine seçilmesine, 
3. Merkez Yürütme Kuruluna Öztürk Türkdoğan, Sevim Salihoğlu, Selma Güngör, Hasan Anlar, İsmail 
Boyraz, Hasan Erdoğan, Osman İşçi, Volkan Görendağ, Ş. Leyla Karayay, Nedim Durmuş, Necla Şengül, M. 
Raci Bilici, Serdar Çelebi, Osman Süzen, ve İlyas Kara’nın seçilmesine, 
4. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu, Koalisyonun yapılacak genel kurulundan itibaren dernek 
adına MYK Üyesi Aydın Erdoğan’ın katılmasına ve yetki verilmesine, 
5. İHOP Yönetim Kuruluna şimdilik Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve Genel Sekreter İsmail Boyraz’ın 
seçilmesine, 
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6. Mülteci Hakları Koordinasyonu’na İHD’yi temsilen MYK Üyeleri Hatice Can ve Mustafa Rollas’ın 
seçilip görevlendirilmesine, 
7. Çalışma Programının hazırlaması konusunda Merkez Yürütme Kuruluna görev verilmesine, bir sonraki 
toplantıya kadar çalışma programının hazırlanmasına, bir sonraki toplantının 23-24 Şubat 2013 tarihinde 
yapılmasına, 
8. Şırnak İli Uludere İlçesi Roboski Köyünde yaşanan katliamın anılması etkinliklerine MYK, Şube ve 
Temsilciliklerimizin katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  
 
25.12.2012 
 
İHD adına bir mobil hat alınması (Turksel, Avea veya Vodafone’dan birinden ) bu amaçla Genel Sekreter İsmail 
Boyraz’ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 
08.01.2013 
 
İHD 16. Olağan Genel Kurulu’nun MYK’ya verdiği yetki uyarınca Erzurum İlinde İHD şubesi açılmasına, şube 
kuruluşu için kurucu yönetim kurulu olarak Medeni Aygül, Abdullah Talar, Alihan Özmen, Ali Beyköylü, İrfan 
Sarı, Fikret Yılmaz ve Erdal Özakçil’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 
 
09.01.2013 
 
İHD 16. Olağan Genel Kurulu kararı ile İHD Muğla şubesinin kapatılmasına karar verilmiş olup kapatma 
kararının gereği olarak Muğla Valiliğine bildirim yapılmasına, Muğla’da yapılacak işlemler için Şadi Arslan’ın 
yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kapatma işlemi şube tarafında yapılmıştır. Yazışmaya gerek olamadığına 
oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
25.01.2013 
 
1. İHD Şanlıurfa Şubesinin 22 Aralık tarihli yönetim kurulu kararı ile tüzüğümüzün 8/c mad. Gereği 
üyeliğini düşürme kararı aldığı 30 (otuz) kişinin isminin 4 Ocak 2013 tarihli yazısında belirtilen ve MYK’ya 
sunulan üyelikten düşürme talebinin kabulüne; 
2. İHD Muş Şubesinin 10.12.2013 tarihinde üyelikten düşürme kararı olduğu ve 2013/1 sayılı yazısı ile 
MYK’ya sunulan 83 (seksen üç) üyenin üyelikten düşürme talebinin kabulüne; 
 
3. İHD Siirt Şubesinin 05.01.2013 tarihinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten düşürülme isteğinin 102-
2013-40-08 sayı ve 08.01.2013 tarihli MYK’ya sunduğu 20 (yirmi) kişinin üyeliğinin düşürülmesi talebinin 
kabulüne oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. 
4. Genel Kurul doğrultusunda İHD Genel Merkez adına gayrimenkul satın alınması için komisyon 
oluşturulmasına, komisyonun dernek adına banka kredisi çekme, bağış toplaması gibi konularda çalışma 
yapmasına, komisyonun Selma Güngör, Nedim Durmuş, Volkan Görendağ ve İsmail Boyraz’dan oluşmasına 
kara verilmiştir. 
5. Suriye’deki insan dramı konusunda Irak ve Federal Kürdistan bölgesinin Suriye’ye olan sınır kapılarını 
açması için Irak’ın Türkiye Büyükelçisi ve Federal Kürdistan Türkiye Temsilcisi ile görüşme yapılması 
kararlaştırıldı. 
6. Hatay İlinde Suriyeli sığınmacıların durumu, Hatay’da yaşanan sorunların tespiti için bir araştırma-
inceleme heyeti oluşturulmasına, heyette İHD Akdeniz Bölge Temsilcisi Tugay Bek, İHD Hatay Şube Başkanı 
Mithat Can’ın ve İsmail Boyraz’ın yer almasına, 
7. Şanlıurfa Ceylanpınarı, Akçakale, Nusaybin ve Akçakale’ye Suriyeli sığınmacıların durumu ve 
sorunları, sınır kapılarında yaşanan sıkıntıların tespiti için bir araştırma ve inceleme heyeti oluşturulmasına, 
heyette İHD Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Şevket Akdemir, İHD Genel Başkan Yardımcısı 
Serdar Çelebi, MYK üyesi Mardin Şube Başkanı Erdal Kuzu’nun yer almasına oybirliği ile karar verildi. 
8. Asker intiharları ile ilgili olarak mağdur aileleriyle birlikte kamuoyunda duyarlılık yaratmak, etkili 
soruşturma ve kovuşturma yapılmasını sağlamak, bunun için askeri bölgelerdeki yaşam hakkı ihlallerinin sivil 
mahkemelerce kovuşturulmasına ve genel olarak vicdani-red hakkının tanınması ve bunun için çalışma 
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
10.02.2013 
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İHD’nin gerek resmi, gerek özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine, her türlü yazışma ve işlem 
yapmak üzere adliyeler, mahkemeler, icra daireleri, vergi daireleri, SGK ve bağlı kuruluşları, Maliye Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşları ve diğer her türlü resmi dairelerde dernek adına Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, Genel 
sekreter İsmail Boyraz ve Genel Sayman Selma Güngör’e ayrı ayrı kullanılmak üzere yetki verilmesine; dernek 
adına aidat ve bağış toplamak, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet yürüten bankalarda ve PTT’lerda dernek adına 
hesaplar açmaya, açılmış hesapları kapatmaya, TL ve yabancı paraları yatırmaya ve çekmeye, 16. Olağan Genel 
Kurulun verdiği yetki ile dernek adına gayrimenkul satın almak için bankalardan kredi çekmeye, kredi için 
ipotek vermeye ve diğer aynı hakları tesis etmeye, dernek adına avukatlara genel vekâletname vermeye ve 
avukatları azile, üçüncü kişilere dernek adına vekâlet vermeye ve azile Genel Sayman Selma Güngör’e yetki 
verilmesine karar verilmiştir. 
 
23.02.2013 
 
1. İHD 16. Olağan Genel Kurulu’nun MYK’ya verdiği yetki uyarınca Konya İlinde İHD şubesi 
açılmasına, şube kuruluşu için Kurucu Yönetim Kurulu olarak Cevdet Köpürlü, Orhan Adiyon ve Mesut 
Kavak’ın yetkilendirilmesine; 
2. Rize’de boşalan temsilcilik görevine Onur Şahin ve Saim Aydın’ın atanmasına; 
3. Alınan kararların valiliklere bildirilmesine karar verilmiştir. 
 
24.02.2013 
 
1. İHD Adıyaman şubesinin 27.01.2013 tarih, 28 sayılı kararı ile üyelikten düşürme kararı aldığı 28 
üyenin, üyelikten düşürülmesi talebinin kabulüne, 
2. İHD Balıkesir şubesinin 02.12.2013 tarih, 2012/106 sayılı kararı ile üyelikten düşürme kararı aldığı 82 
üyenin üyelikten düşürülmesi talebinin kabulüne, 
3. İHD Siirt şubesinin 14.01.2013 tarih ve 1 nolu kararı ile üyelikten düşürme kararı aldığı 22 üyenin, 
üyelikten düşürülmesi talebinin kabulüne, 
4. Meral Çıldır’ın Marmara Bölgesi, Hasan Anlar’ın ise İç Anadolu Bölgesi temsilciliğine seçilmesine, 
5. Mülteci ve sığınmacıların başvurularının alınması, başvurular üzerine yapılacak işlemler ve konu 
hakkında genel bilgilendirme ile OPCAT uyarınca alıştırılması gereken ulusal önleme mekanizması hakkında 
eğitim yapmak, bu eğitimlerin İHD şube ve temsilcilik yöneticilerine yapılmasını sağlamak, eğitimlerin bölgesel 
düzeyde yapılmasını sağlamak konusunda Mülteci Hakları Koordinasyonu’na öneride bulunmak ve ayrıca 
eğitimler konusunda Hatice Can, Mustafa Rollas, Bedia Özgökçe Ertan, Emrah Şeyhanlıoğu, Volkan Görendağ 
ve Gülseren Yoleri’nin görevlendirilmesine, 
 
6. İHD iki yıllık MYK çalışma programının MYK üyelerinin önerileri doğrultusunda Merkez Yürütme 
Kurulu’nca son şeklinin verilerek kabul edilmesine, çalışma programını ve çalışma biçim ve yöntemleri 
hakkında yuvarlak masa toplantısı yapmak üzere Merkez Yürütme Kurulunun hazırlık yapmasına, 
7. Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözüm sürecinin desteklenerek, toplumsal barışın sağlanması 
konusunda İHD’nin toplumsal kesimlerle ilişki kurarak çalışma yürütmesine, 
8. Türkiye’de cezaevlerinde bulunan yaşamını tek başına sürdüremeyecek ölçüde hasta olan mahpusların 
tespit edilerek (mahpus başvuruları, aile, avukat başvuruları ve medya taraması) oluşturulacak listenin Adalet 
Bakanlığına bildirilerek bunların tahliyesinin talep edilmesi, bu konuda demokratik kamuoyunun tepkisini 
oluşturmak için eylem ve etkinlikler yapılmasına, 
9. PKK tarafından alıkonulduğu iddia edilen kişilerin özgürlüğüne kavuşması için devam eden 
çalışmaların hızlandırılarak, bu konuda yeni girişimlerde bulunulmasına, 
10. FİDH Kongresinde derneğimizi temsilen Yusuf Alataş’ın yeniden genel başkan yardımcılığına 
önerilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
25.02.2013 
 
Tapunun Diyarbakır İli Merkez/1 İlçesi Yenişehir Mahallesi 23 pafta 458 Ada ve 11 parselde bulunan 20/680 
arsa paylı meskenin birinci katındaki 3 nolu, 4 nolu, 5 nolu ve 6 nolu bağımsız bölümlerin Mehmet Hanefi Işk’ın 
bağışlama yoluyla İnsan Hakları Derneğine (İHD Diyarbakır Şube tarafından kullanılmak üzere) hibe etmesinin 
kabulüne, İHD adına tapuda gerekli işlemleri yapmak üzere xxxxxxxxxxxx TC kimlik nolu M. Raci Bilici’ye 
tam yetki verilmesine genel kurulun verdiği yetki ile karar verilmiştir. 
 
18.02.2013 
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1. İHD 16.Olağan Genel kurulunun MYK’ya verdiği yetki uyarınca Çorum İlinde İHD Temsilciliği 
açılmasına, temsilciliğin kurulması ve temsilcilik faaliyetlerinin yürütülmesi için Abdulkadir Yıldız (TC No: 
xxxxxxxxxxx), Sadık Gençaslan (TC No: xxxxxxxxxxx) ve Yaşar Zengin (TC No: xxxxxxxxxxx) isimli kişilere 
yetki verilmesine ve bu kararın ilgili valiliğe bildirilmesine karar verilmiştir. 
2. İHD 16. Olağan Genel Kurulun MYKya verdiği yetki uyarınca Şırnak İlinde İHD Şırnak Şubesi 
açılmasına, Şube kuruluşu için Kurucu Yönetim Kurulu olarak Mehmet Emin Cengizoğlu (TC No: 
xxxxxxxxxxxx), Büşra Demir ( TC No: xxxxxxxxxxx), Aycan İrmez (TC No: xxxxxxxxxxxx), Müslüm Tatar 
(TC No: xxxxxxxxxxx, Fazilet Arsenim Taştan (TC No: xxxxxxxxxxxx), Emirhan Uysal (TC No: 
xxxxxxxxxxx), Abdulhakim Çolar’ın (TC No: xxxxxxxxxxx) yetkilendirmesine, alınan kararın Şırnak Valiliğine 
bildirilmesine karar verilmiştir. 
 
08.04.2013 
 
1. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik mevkisinde bulunan, tapuda 9 pafta, 
420 ada, 7 nolu parselde 30/120 arsa paylı 3. Kat 5 nolu bağımsız bölümün sahibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan 
Hakları Derneği adına sayın alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası) olarak 
belirlenmesine, İnsan hakları Derneği adına işlemlerini yapmak için xxxxxxxxxxx T.C. kimlik nolu Meral 
Çıldır’a yetki verilmesine 16. Olağan Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile 
kararlaştırılmıştır. 
2. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik mevkisinde bulunan, tapuda 9 pafta, 
420 ada, 7 nolu parselde 30/120 arsa paylı 1. Kat 3 nolu bağımsız bölümün sahibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan 
Hakları Derneği adına satın alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL ( Elli Bin Türk Lirası) olarak 
belirlenmesine, İnsan Hakları derneği adına satın alma işlemlerini yapmak için xxxxxxxxxxx T.C. kimlik nolu 
Meral Çıldır’a yetki verilmesine 16. Olağan Genel Kurulun Yönetim Kuruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile 
kararlaştırılmıştır. 
3. İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik mevkisinde bulunan tapuda 9 pafta, 
420 ada, 7 parselde 30/120 arsa paylı 2. Kat 4 nolu bağımsız bölümün sahibi Yüksel Mutlu’dan, İnsan Hakları 
Derneği adına satın alınmasına, satın alma bedelinin 50.000,00 TL ( Elli Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 
İnsan Hakları Derneği adına satın alma işlemlerini yapmak için xxxxxxxxxxx T.C. kimlik nolu Meral Çıldır’a 
yetki verilmesine 16. Olağan Genel Kurulunun Yönetim Kuruluna verdiği yetki üzerine oybirliği ile 
kararlaştırılmıştır. 
 
29.04.2013 
 
 
1. 2012 yılı Dernek Beyan Formunun il dernekler müdürlüğüne bildirilmesine, 
2. Kürt Sorunu’nun Demokratik Çözüm Sürecinde Başbakanlığın çağrısı üzerine oluşturulan Akil İnsanlar 
Heyetinde yer alan Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan’ın barış çalışmalarında İHD MYK, Şube ve 
temsilciliklerinin aktif olarak yer alması için gerekli çalışmaların devam ettirilmesine, heyet içinde yer almanın 
kurumsal temsiliyeti gözetilerek tüm üyelerin barış çalışmalarında aktif olarak yer almasının sağlamasına,  
3. PKK militanlarının 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye dışına çekilme sürecinin izlenmesi için 
merkezi bir izleme komisyonu kurulmasına, komisyonda Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel 
Sayman, Genel Sekreter Yardımcıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi, Doğu ve Güneydoğuda 
bulunan MYK üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşmasına, komisyonun çalışma yöntemi ve çalışma alanın 
kendi içinde belirlenmesine, 
4. Kürt Sorunun Demokratik Çözüm sürecinde halkaların haklarının tanınmasında İnsan Hakları 
Hareketinin Rolü Çalıştayı İHD tarafından 27-28 Nisan 2013 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da yapılan, 1- 
Halkların Haklarının tanınmasında anayasal, yasal ve idari çözümler, 2- Adalet Arayışı ve Hakikat, 3- Çatışma 
Çözümleri ve STK’ların Rolü, 4- Barış Kültürünün inşa etmenin araçları ve toplumsal barış konularında 
hazırlanan sonuç bildirgesinin kamuoyuna açıklanması ve İHD üye ve yöneticilerinin bu bildirgeye göre hareket 
etmelerinin istenilmesine karar verilmiştir. 
 
30.04.2014 
 
1. Ağrı İlinde İHD Temsilcisi olarak görev yapan Cezmi Gündüz ve İsmail Karataş’ın temsilcilikten 
istifaları nedeniyle, istifalarının kabulüne, yerlerine xxxxxxxxxxx TC Nolu Vural Kaya ve xxxxxxxxxxx TC 
Nolu Abdulcebbar Taştan’ın atanmasına, 
2. Alınan kararların valiliğe bildirilmesine karar verilmiştir. 
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02.05.2013 
 
İnsan Hakları Derneği Genel merkezine müracaat eden Halit Tekçi oğlu Nezir Tekçi’nin güvenlik kuvvetleri 
tarafından öldürüldüğünü ve davanın zaman aşımına uğrama tehlikesi olduğunu bildirerek, derneğimizden 
yardım talep etmiştir. Bunun üzerine İHD olarak Nezir Tekçi’nin Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde süren 
2011/299 dosya numaralı davasının müdahil ve mağdur hakları takipçisi olarak davaya katılınmasına ve 
izlenmesine karar verilmiştir. 
 
15.05.2013 
 
1. Çorumda İHD Temsilciliğinde istifa eden Abdulkadir Yıldız’ın istifasının kabulüne, yerine 
xxxxxxxxxxx T.C. Nolu Ali Akkay’nın atanmasına, 
2. Kocaeli İHD Temsilciliğinden istifa eden Hüseyin Budak’ın istifasının kabulüne, yerine xxxxxxxxxxx 
T.C. Nolu Veysel Kaplan’ın atanmasına, 
3. Doğubayazıt İHD Temsilciliğinden istifa eden Mustafa Salman ve Akif Borç’un istifasının kabulüne, 
yerine xxxxxxxxxxx T.C. Nolu Mehmet Nuri Taşdemir ve xxxxxxxxxxx T.C. Nolu Ruken Ulaş’ın atanmasına, 
4. Eskişehir İHD Temsilciliğinden istifa eden Nurettin Aldemir’in istifasının kabulüne, yerine 
xxxxxxxxxxx T.C. Nolu Onur Gökçe’nin atanmasına, 
 
Alınan bu kararların ilgili valiliklere bildirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 
10.06.2013 
 
1. Ağrı İlinde İHD Temsilcisi olarak görev yapan Cezmi Gündüz ve İsmail Karataş’ın temsilcilikten 
istifaları nedeniyle, istifalarının kabulüne, yerlerine xxxxxxxxxxx TC Nolu Vural Kaya ve xxxxxxxxxxx TC 
Nolu Abdulcebbar Taştan’ın atanmasına, 
2. Alınan kararların valiliğe bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
21.07.2013 
 
1. Malatya şubesinin 30.12 2012 tarih ve 266 sayılı kararı ile üyelikten düşürülen ve 30.04.2013’te genel 
merkeze bildirilen 62 kişinin üyeliğinin düşürülmesi talebinin kabulüne, 
2. Siirt şubesinin 15.07.2013 tarih ve 2013/09 sayılı kararı ile 229 üye numaralı Abdullatif Çelikin’in 
üyeliğinin düşürülmesi talebinin kabulüne, 
 
3. İHD adına mülk edinmek için çalışmalar yapacak üzere MYK Üyesi İlyas Kara, Ümit Efe, Osman İşçi, 
Selma Güngör, M. Raci Bilici ve Aydın Erdoğan’dan oluşan bir komisyon kurulmasına, 
 
Oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 
12.08.2013 
 
1. Van İli Çaldıran İlçesi Buğulukoynak Köyünde 07.10.2009 tarihinde güvenlik güçlerince yaşam hakkı 
ihlal edilen kişilerin yakınlarının derneğimize yaptığı başvuru üzerine Van Şubemizin içinde bulunduğu heyetin 
29.10.2009 tarihinde hazırladığı raporla olayın yargısız infaz olarak değerlendirildiği, bu raporun yetkili 
makamlarca intikal ettirildiği, açılan kamu davasının Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/234 esas sayılı 
dava dosyasında devam ettiği, davada müdahil olmak ve davanın izlenmesi için İHD Genel Başkan Yardımcısı 
Hasan Erdoğan’a yetki verilmesine, ayrıca dernek tüzel kişiliği adına vekil olarak kendisine vekâletname 
verilmesine, 
2. İHD adına döviz ve TL hesabının uygun görülecek bankalarda açılarak, bu hesapların derneğimize bağış 
yapacak kişilere duyurulması amacıyla İHD resmi internet sitesinde duyurusunun yapılmasına, 
3. Türkiye-Suriye sınır hattındaki sınır kapılarının açık olup olmadığının, Suriye’de yaşayanlara insani 
yardım malzemelerinin sınır kapılarından geçirilip geçirilmediğinin ve bu kapılardan sığınmacıların alınıp 
alınmadığının tespiti amacıyla bir heyet oluşturulmasına, bu heyet içerisinde uluslararası insan hakları 
örgütlerinin yer alması için gerekli girişimlerde bulunulmasına, heyetin incelenme ve tespitlerini yaptıktan sonra 
raporunu kamuoyu ve uluslararası toplumla paylaşılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
08.09.2013 
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1. Şubelerin üye güncellemelerini yaparak, üye aidat gelirlerinin % 10’nu genel merkeze göndermesine, 
2. İnsan Hakları Haftasının konusunun “savaşa karşı barış” olmasına, İHD’nin yeni anayasa ile ilgili 
önerilerinin hafta boyunca kamuoyuna anlatılmasına, İnsan Hakları Haftası için ilk ve ortaokul öğrencilerine 
yönelik Kürtçe ve Türkçe broşür hazırlanmasına, 
3. Ermeni Soykırımı ile ilgili genel merkez komisyonu ve İstanbul şube komisyonunun birlikte çalışma 
yürütmesine, 
4. Toplu mezarların açılması ile ilgili genel merkezin bilgisi dahilinde şubelerin çalışma yürütmesine, 
5. Cezaevleri ve hasta mahpusların durumlarıyla ilgili “yaşam nöbeti” adı altında Ekim ayında bir etkinlik 
yapılmasına, Hasta mahpusların güncellenmiş listesinin kamuoyuna duyurulmasına, hasta mahpusların 
tahliyesinde bilimsel ölçütlere uymayan Adli Tıp Kurumunun tek bilirkişi olması durumuna son verilmesi için 
çalışmalar yapılmasına, 
6. Şubelerimizin aylık hak ihlalleri raporlarının düzenli olarak genel merkeze gönderilmesinin 
istenilmesine, 
7. Gezi raporunun İngilizceye çevrilmesi ve uluslararası kuruluşlara gönderilmesine, 
8. Tüzüğün Kürtçesinin web sayfasına konulması ve şubelere gönderilmesine, 
9. Suriye’ye yönelik bir askeri müdahaleye yönelik tüm demokrasi ve barıştan yana güçlerle ortak 
etkinlikler yapılmasına, 
10. 20 Eylül 2013 tarihinde Diyarbakır’da ilgili kişilerle Toplu Mezarlar konusunda İHD’nin kuracağı 
Vakıf ile ilgili toplantı yapılmasına, 
11. İHD Çalıştay sonuçlarına uygun olarak iki aylık süre içerisinde barış sürecinin devamına dönük eylem 
ve etkinlik yapılmasına, bu konuda yürütme kurulunun program çıkarmasına, 
12. İHD’nin İstanbul’da bulunan üç dairesinin kiraya verilmesi ve yürütme kuruluna danışılarak kira 
sözleşmesi yapması konusunda İHD İstanbul Şube Sekreteri Gülizar Tuncer Güneş’e yetki verilmesine, kira 
sözleşme süresinin en fazla beş yıl olarak belirlenmesine, kira gelirlerinin genel merkez ve İstanbul Şube 
giderleri için kullanılmasına, bunun dışında sözleşme konularında Gülizar Tuncer Güneş’in yetkili kılınmasına,  
 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
25.09.2013 
 
1. İHD 16. Olağan Genel Kurulunun MYK’ya verdiği yetki uyarınca Tunceli İlinde İHD Şubesi 
açılmasına; şube kuruluşu için kurucu yönetin kurulu olarak, xxxxxxxxxxx TC Nolu Özen Meral Uç, 
xxxxxxxxxxx TC Nolu Selma Polat Kılıç, xxxxxxxxxxx TC Nolu Gürbüz Solmaz, xxxxxxxxxxx TC Nolu  
 
 
Mahmut Gözlü, xxxxxxxxxxx TC Nolu İmam Suat Karakaş, xxxxxxxxxxx TC Nolu Dursun Demirtaş ve 
xxxxxxxxxxx TC Nolu Nesimi Gemlki’in yetkilendirilmesine, 
2. Samsun İlinde İHD Temsilciliği açılmasına, temsilci olarak xxxxxxxxxxx TC Nolu Uğur Aslan, 
xxxxxxxxxxx TC Nolu Savaş Çankaya ve xxxxxxxxxxx TC Nolu Mehmet Yazıcı’nın yetkilendirilmesine, 
3. Alınan kararların ilgili valiliklere bildirilmesine karar verilmiştir. 
 
03.11.2013 
 
İHD MYK’nın 23.04.2006 tarih ve 11 sayılı kararı açılan İHD Tunceli Temsilciliğinin kapatılarak, temsilci 
olarak yetkilendirilen Barış Yıldırım, Ali Ulufer ve Ercan Adlım’ın yetkilerinin geri alınarak, bu durumun 
Tunceli Valiliği’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir 
 
03.11.2013 
 
1. MYK toplantılarına mazeretsiz olarak katılmayan MYK üyelerinin yazılı olarak uyarılmasına, 
2. Ocak veya Şubat 2014’te yapılacak MYK toplantısının şube başkanları ve temsilcilik başkanları ile 
birlikte iki gün olacak şekilde yapılmasına, bu toplantıda Mart 2014 yerel seçimlerinin izlenmesi için 
yapılacaklar hakkında eğitim yapılmasına, 
3. İHD geri çekilmeyi izleme ve çözüm sürecini izleme komisyonunun çalışmalarını sürdürmesine, şube 
ve temsilcilik yöneticilerinin bu kapsamda izleme yapmasına ve bu konuda gerekli görülür ise valiliklere yazı 
yazılmasına,  
4. Barış ve çözüm sürecinde yaşanan tıkanmayı aşmak ve bu sürecin devamını sağlamak için sivil toplum 
örgütü olarak Kürt sorununun muhatapları ile görüşmeler yapmak, gerektiğinde Abdullah Öcalan ile görüşme 
için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunmak, silahlı çatışmaların yaşanmaması ve çatışmasızlık 
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ortamının devamına katkı sunmak için gerekirse yurtdışına çıkıp görüşmelerde bulunmaya, sivil toplumun 
izleme ve arabuluculuk rolünü oynaması için aktif çaba göstermeye ve girişimlerde bulunmaya, 
5. Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin bulundukları yerlerde bulunan İHD 
Şube ve Temsilciliklerine yazı yazılarak, sığınmacıların durumu ve yaşanan sorunlar konusunda rapor 
hazırlamalarına,  
6. Türkiye’deki ismi değiştirilen köylerin eski isimleri alabilmeleri için köylülere destek olunmasına ve bu 
konuda şube ve temsilciliklerin çalışma yapmasına, 
7. Geçmişle yüzleşme kapsamında İHD çalıştay sonuçlarına uygun olarak Adalete Hafıza çalışmaları 
ekseninde “İHD Hafıza İzi” çalışması yapmak üzere komisyon kurulmasına, komisyona İlyas Kara, Meral Çıldır, 
Osman İşçi, Osman Süzen ve Sevim Salihoğlu’nun alınmasına, 
8. Mart 2014 yerel seçimlerinin izlenmesi ve izleme sonuçlarının raporlaştırılması için çalışma 
başlatılmasına, AGİT’e yazı yazılarak izleme yapılacağının bildirilmesine, Yüksek Seçim Kurulu ve İl Seçim 
Kurullarına yazı yazılarak izleme yapacak İHD görevlilerine izin verilmesinin istenmesine oybirliği ile karar 
verilmiştir. 
 
18.12.2013 
 
AB Türkiye Delegasyonu ile imzalanan “İnsan Hakları Savunucularının kendi kaynaklarıyla güçlendirmesi” 
projesi koordinatörü Sevim Salihoğlu 01.01.2014 tarihi itibariyle “Cezaevlerinde bulunan Mahpusların İnsan 
Hakları” projesi koordinatörü olarak atandığından 01.01.2014 tarihi itibariyle Asım Murat Okur “İnsan Hakları 
Savunucularının Kendi Kaynaklarıyla Güçlendirilmesi” projesi koordinatörü olarak atanmıştır. 
 
20.12.2013 
 
“Cezaevlerinde Bulunan Mahpusların İnsan Hakları” projesi çerçevesinde AB Türkiye Delegasyonu ile sözleşme 
yapılması konusunda Dernek Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan yetkilendirilmiştir. 
 
12.01.2014 
 
1. İstifa dilekçesini sunmuş olan Ayhan Bilgen ce Feray Salman’ın istifaları kabul edildi. Yerlerine 1. Ali 
Ekber Kaypakkaya ve 3. Yedek üye Ümit Efe MYK’ya kabul edildi.  
2. MYK’daki görev değişikliği aşağıdaki gibi yapılmıştır.  
 
1- Genel Sekreter    Selma Güngör 
 
2- Genel Sekreter Yardımcısı   Volkan Görendağ 
3- Genel Sekreter Yardımcısı  Necla Şengül 
4- Genel Sekreter Yardımcısı  Osman İşçi 
5- Genel Sekreter Yardımcısı  Hasan Anlar 
6- Genel Başkan Yardımcısı   Osman Süzen 
7- Genel Sayman    Sevim Salihoğlu 
 
13.01.2014 
 
1. Merkez Yönetim Kurulunda istifa eden Nedim Durmuş’un istifasının kabulüne ve yerine Emrah 
Şeyhanlıoğlu’nun alınmasına; 
2. İHD’nin gerek resmi gerek özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine, her tülü yazışma ve 
işlem yapmak üzere adliyeler, mahkemeler, icra daireleri, vergi daireleri, SGK ve bağlı kuruluşları, Maliye 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ve diğer her türlü resmi dairelerde dernek adına Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, 
Genel Sekreter Selma Güngör ve Genel Sayman Sevim Salihoğlu’na ayrı ayrı kullanılmak üzere yetki 
verilmesine, dernek adına aidat ve bağış toplamak Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet yürüten bankalarda ve 
PTT’lerde dernek adına hesaplar açmaya, açılmış hesapları kapatmaya, TL ve yabancı paraları yatırmaya, 
çekmeye, 16. Genel Kurulun verdiği yetki ile dernek adına gayri menkul satın almak için bankalarda kredi 
çekmeye, kredi için ipotek vermeye ve diğer aynı hakları tesis etmeye, dernek adına avukatlara genel 
vekâletname vermeye ve avukatları azile, üçüncü kişilere dernek adına vekâlet vermeye ve azile Genel Sayman 
Sevim Salihoğlu’na yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
14.01.2014 
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1. Dernek Genel Merkezimizin bağış toplamak amacıyla bulundurduğu, 10 adet alındı belgesi koçanı 
kullanılmış ve muhafaza altına alınmıştır. Bağış gelirleriyle ilgili yeni 10 adet alındı belgesinin bastırılması 
işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 
 
20.01.2014 
 
1. Kahramanmaraş temsilciliğinin üyelerinin İHD Gaziantep Şubesinden alınıp İHD Adıyaman Şubesine 
bağlanmasına, 
2. İHD Genel Merkezinin öncülüğünden oluşturulan “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimine” dahil 
olunmasına eylem, etkinlikler ve kampanyalarına katılmaya, 
3. İnsan Hakları Akademisi’nin Ankara, İstanbul ve Diyarbakır biriminin yanı sıra Adana biriminin 
açılmasına karar verilmiştir. 
 
06.02.2014 
1.           Eşit haklar derneği ve Diğe STKlarla beraber, saptanan illerde seçimlerin izlenmesine, 
2.           Şubelerimizin ve temsilcilikletimizin olduğu illere 30 Mrt 201t yerelseçimlerinin izlenmesine, 
3.           1-2 Mart 2014 te Şube ve temsilcilik başkanları  ve MYK’ nın birlikte toplanmasına, 
4.           13 Şubat 2014 tarihinde 2013 İnsan hakları ihlalleri raporunun açıklanmasına, 
5.         Hasta mahpuslara dikkat çekmek için şubelede 202 mum yakma eylemlerinin yapılmasına ve bu dönemin 
son eylemi olarak mayıs veya haziran ayında Ankara eylemiyle bitirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.  
 
17.02.2014 
1.     Bolu uygulandığı iddia edilen saldırıya yönelik, Bolu Cumhuriyet bş savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmasınave ilgili kurumlara durumun araştırılması, 
2. 26 Şubat-07 Mart tarihleri arasanda AİSEC-İHD İnsan Hakları Akademisi  işbirliği ile Türkiye dışında 
gelen öğrencilere insan hakları eğitimi verilmesi,  
3. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kuruluna İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın, TİHV Etik 
Kurulu’na da  Hüsnü Öndül’ün önerilmesine  karar verilmiştir.  
4. İnsanlığa Karşı İşlenen suçlarla ilgili davaların izlenmesi  için STK’lar ile toplantı yapılmasına oybirliği 
ile  karar verilmiştir. 
 
02.03. 2014 
1. İHD temsilcilik yönetmeliğinin genel önerilerle yenilenerek bir sonraki MYK’da kabul edilmesine, 
2. Suriye’de iç savaş sonucu oluşan Rojava’nın FIDH ve EUROMED temsilcileriyle birlikte Kantonların 
yapısı , bölgede oluşturulan veya oluşturulacak olan İnsan hakları oluşumları ve insani yardımların bölgeye 
ulaşmasından yaşanan sorunlaran gözlenmesi ve ele alınması amacıyla ziyaret edilmesine,  
3. 15 Mart-15 Nisan-15 Mayıs tarihlerinde tüm şuebelerin eylemleriyle hasta mahpusların sağlık haklarına  
dikkat çekmek amacıyla “202 Mum” eylemi yapmasına, 
4.  Ziraat Bankasında hesap açılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
05.04.2014 
1 İHD Adıyaman Şubesi’nin üyelikten düşürdüğü üyelerin üyelikten düşürülmesine, 
2. İHD Malatya Şubesi’nin 05b04. 2014 tarih ve 277 sayılı kararı ile üyelikten düşürdüğü 47 üyenin 
üyelikten düşürülmesine, 
3. İHD Adıyaman Şubesinin 28.01.2014 tarih ve 19 nolukararı ile üyelikten düşürülen 11 üyenin 
üyeliklerinin  düşürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
14.04.2014  
1. İHD Genel Başkanı Ötürk Türkdoğan, Genel Sekreter Selma Güngör ve Genel Sayman Sevim 
Salihoğlu’na İHD’yi resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etme, yetki verilmesine karar verilmiştir. 
 
21.04.2014 
1. 2013 Yılı Dernek Beyan Formu’nun tam olarak düzenlenen nüshalarının internet erişimi üzerinden ve 
gerektinğinde dernekler il müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. 
 
11.05.2014 
1. İHD Bursa Şubesi’nin kongresinde aldığı kapatma kararı uyarında İHD Bursa Şubesinin kapatılmasına,  
2. Boş olan Genel Başkan Yardımcılığına MYK üyesi Hulusi Zeybel’in seçilmesine karar verilmiştir. 
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12.05.2014 
1. Ağrı temsilciliğinin 2014-16 sayılı yazısına bağlı olarak Abdulcebbar Taştan’ın  temsilcilikten istifası 
kabul edilmiştir.  
2. Ağrı Temsilciliğine Av. Olcay Öztürk’ün görevlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
09.06.2014 
1. Bitlis temsilciliğinin kapatılmasına ve temsilci arkadaşlarımızın şube kurma çalışmalarına başlamasına 
karar verilmiştir. 
 
09.06.2014 
1. Van Çatak ve Hakkari Mesken bölgesinde yapılan Kalekol yapımımına karşı yapılan eylemlere 
müdahalenlere zlemek üzere bir heyetin görevlendirilmesine,  
2. 25.05.2013 tarihinde verilen İHD Dersim Şubesi açılması kararının  iptal edilmesine ve yetkilendirilen 
kişilerin yetkileninin alınmasına karar verilmiştir. 
 
06.07.2014 
1.  Genel Kurul gündemiyle 20-21 Eylül’de Şube başkanları ve MYK toplantısının yapılmasına, 
2. 20-21 Eylül’de yapılacak toplantıya hazırlık olarak tüzük değişikliği çalışmalarının başlanmasına ve 
şube önerilerinin toplanmasına, 
3. Ortadoğu’da yaşanan hak ihlallerini ortaya çıkarmak ve engellemek amacıyla Ortadoğu eksenli bir 
İnsan Hakları Örgütü kurulması için çalışmalar yapılmasına, 
4. Şubeler 12 Eylül davalaraylı ilgili neler yaptıklarının ortaya çıkarılmasına  
5. MYK Hukukçulartoplantısının yapılmasına ve cezasızlık çalışmalarının canlandırılmasına,  
6. ADMAV-Adalet ve Taplu Mezar Araştırmaları Vakfı kuruluşunun genel kurula kadar 
gerçekletirilmesine, 
7. Barış sürecinin diğer kurumlarla birlikte izlenmesine ve şeffaflık sağlamak için taraflara çağrı yapmaya, 
8. Ağırlaştırılmış müebbet cezasının ve 125. Maddenin kaldırılması için kampanya yapmaya ve Öcalan’a 
özgürlük kampanyasına destek verilmesine, 
9.  Doğu Perinçek’in AİHM’deki davasına üçüncü taraf dosyasının ilgili kurumlarla birlikte 
hazırlanmasına, MYK’da kabul edildikten sonra İHOP bileşenleri ve diğer İnsan Hakları Kurumları  ile 
bağlantıya geçmeye,  
10.  Ermeni Soykırımınnın 100. Yılı nedeniyle Doğu Perinçek davası ile ilgili olarak FIDH VE AF Örgütü 
gibi uluslar arası İnsan Hakları kuruluşları harekete geçirme, 
11. İstanbul’da bulunan derneğimize ait binanın gelirinin İstanbul şube ile yarı yarıya  paylaşılması için  
alınan kararın devam etmesine kararverilmiştir. 
 
06.07.2014 
1. Temsilcilikler 11.05.2014 tarihinde değiştirilerek yürürlüğü giren İnsan Hakları Derneği Bölge, il ve 
ilçe temsilciliklerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yönetmeliği gereğince gözden geçirilmesine, 

a) Ağrı Temsilcisi olarak Abdulhakı Karakurt, Vural Kaya ve Abdulcebbar Taştan’ın devam etmesine, 
b) Kahramanmaraş temsilcisi olarak Selçuk Delibaş, Fatma Yeşiloğlu ve  Doğan Delibaş’ın devam 

etmesine,  
c)  Samsun temsicisi olarak Uğur Aslan, Savaş Çankaya ve Mehmet Yazıcı’nın devam etmesine, 
d) Çorum temsilcileri olarak Sadık Gençaslan, Yaşar Zengin ve Ali Akkaya’nın devam etmesine, 
e) Doğu Beyazıt temsilcileri Mehmet Nuri Demir, Sinan Yıldız ve Ruken Ulaş olmasına ,  
f) Rize, Eskişehir, Kocaeli, Kars temsiciliklerinin değişiklik açısından değerlendirilmek üzere Merkez 

Yürütme Kurulu’na bırakılmasına karar verilmiştir. 
 

07.07.2014 
1. İskandinav İnsan Hakları Entitüsü’nün 12 Temmuz 2014 tarihinde  Paris’te düzenleyeceği “Suriye’deki 
savaşın Suriye ve Türkiye İlişkilerine Etkisi” konulu etkinliğe katılmak üzere MYK üyemiz Osman İşçi’nin 11-
13 Tammuz 2014 tarihinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
15.07.2014 
1. Urfa İli Atatürk Mal. Çavşak mevkiinde bulunan tapuda 20 pafta no, 20 ada no, 81 parsel no ile kayıtlı 
bulunan arsadaki 37-3344 hisseli bağımsız bülüm numasrası 16 iken 15 olarak değiştirilen büronun İnsan hakları 
Derneği adına satın alınarak Urfa Şubesinin kullanıma verilmesine karar verilmiştir. 
 
10.08.2014 
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1. 18-23 Ağustos 2014 tarihlerinde Frontline ile yapılacak olan İnsan Hakları savunucularının eğitimi 
toplantısına şubelerden eğitim için ilgililerin davet edilmesine ve katılanların ulaşım ve konaklama giderlerinin 
karşılanmasına  karar verilmiştir. 
 
11.08.2014 
1. Suriye, Rojova, Irak, Musul, Sincar, Mahmur, Kerkük bölgesinde IŞİD’in yaptığı saldırıların ve 
Türkiye’ye göçün sonuçlarıyla ilgili raporların hazırlanmasına, 
2. Rojava ve Şengal’den gelenler için şube ve temsilciliklerimizin yardım toplamasına,  
3.  Türkiye-Suriye sınırında bulunan sığınmacı kampları ile ilgili iddiaları araştırmak  ve Türkiye’ye gelen 
sığınmacıların yaşam koşullarının düzeltilmesi için resmi kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasına ve 
diplomatik misyonlar ile konunun görüşülmesine karar verilmitir. 
 
22.08.2014 
1. İHD Genel Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanarak Bitlis’te şube açılmasına ve Seval Karaçelik, Mimar 
Önal, Tahim Mete , Bakır Yazı, Dilan Kanat, Metin Şimşek ve Güven Yaprak’ın geçici yönetim kuruluna 
atanmasına, 
2.  İHD Genel Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanarak Tunceli ilinde şube açılmasına Rıza Dalkılıç, Gürbüz 
Solmaz, Süleyman Güler, Suna Bilgin, Engin Kırmızıgül ve Hıdır Alparslan’ın geçici yönetim kuruluna 
atanmasına karar verilmiştir. 
 
21.09.2014 
1. İHD 17. Olağan Genel Kurul’a hazırlık yapmak üzere Genel Başkan başkanlığında bir komisyon 
kurulmasına,  
2. “Geri Çekilmeyi İzleme Komisyonu” adı ile kurulan komisyonun adının “Barış  ve Çözüm Sürecini 
İzleme Komisyonu” olarak değiştirilerek sivil izleme ve raporlama yapmasına, 
3. İHD Şube ve temsilciliklerinin 1.5 yıllık süreçte nelerin değişip-değişmediğine ilişkin izlenimlerini 
rapor olarak genel merkeze göndermelerinin istenmesine, 
4. Rojava’da yaşanan sorunları yerinde görmek ve raporlaştırmak için ulusal ve uluslar arası insan hakları 
örgütleriyle birlikte bir heyet gönderilmesine, 
5. Suriye-Rojava ve Irak’tan IŞİD’in saldırıları sonucu soykırım ve insanlığa karşı suçlara maruz 
kalmamak için Türkiye’ye sığınan insanların durumunu tespit etmek için gerekli çalışmaları yaparak raporlar 
hazırlanmasına ve bu raporlar doğrultusunda uluslar arası topluma yardım çağrısı yapılmasına, 
6. Abdullah Öcalan ve diğer siyası mahpusların serbest bırakılması için 17. Genel Kurula sunulacak bir 
karar tasarısı hazırlanmasına, 
7. Adalet ve Toplu Mezar Araştırmaları Vakfı’nın kurulması için başvurunun Cumartesi Annelerinin 
kapıplar için oturma eyleminin 500. Haftası olan 25 Ekim 2014 tarihine kadar yetiştirilmesine, 
8. 17. Genel Kurul öncesi genel merkeze gayrimenkul satın alınması konusunda çalışmaların 
hızlandırılmasına, 
9. Barış ve Çözüm sürecinde  yaşanan ırkçı szaldırılar ve nefret cinayetleri konusunda  farkındalık 
yaratacak ve bu fiilleri engelleyecek tarzda çalışmalar yapılmasına, 
10. Genel Merkez bünyesinde mülteci ve sığınmacı hakları konusunda çalışma yapan MYK üyelerinin 
sorumluluğunda  Sığınmacı Hakları  Çalışma Grubu  oluşturulmasına, bu gruba gönüllü İHD aktivisterinin 
katılmasına 25 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da SES, TTB, TİHV ve ULUSLAR ARASI AF ÖRGÜTÜ’NÜN 
katılımı ile Türkiye’deki Sığınmacıların  Sağlık Hakk ve Güncel Durum başlıklı panel yapılmasına, 
11. Şubelerin üyelerinden aidat toplamaları  için mobil-aidat toplama yöntemi ile aidat almaları konusunda 
şubelere yazı yazılmasına, 
12. İHD üye kimliklerini yenileme, PUC kimlik kartlarının basılması konunda gerekli makine ve ekipmanın 
alınmasına örgütlenmeden sorumlu genel sekreter yardımcısının sorumluluğunda çalışma yapımasına, 
13. Ekim ve Kasım (2014) aylarında hasta mahpuslar konusunda farkındalık yaratacak ve bu kişilerin 
salıverilmelerini sağlamak için mum yakma eylemleri yapımasına, 11 Aralık 2014 günü  cezaevlerindeki 
mahpuslara mektup gönderilmesine, 19-20-21 Aralık günlerinde İzmir’de  Cezaevleri Çalıştayı düzenlenmesine 
karar verilmiştir. 
 
20.09.2014 
1. İHD 17. Olağan Genel Kurulunun 25-26 Ekim 2014 tarihinde dernek genel merkezinde, çoğunluk 
sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 1-2 Kasım 2014 tarihinde; 1 Kasım 2014 günü Çankaya Belediyesi 
Çağdaş Sanatlar Merkez i-Kenedy Cad. Çankaya Ankara adresinde, 2 Kasım 2014 günü Çankaya Belediyesi 
Yılmaz Güney Sahnesi Maltepe-Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına karar verilmiştir. 

a. Açılış ve saygı duruşu 
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b. Divan oluşumu 
c. Genel Başkanın konuşması 
d. Konukların konuşması 
e. İnsan Hakları ve Demokratik Katılım konulu konferans konuşmaları 
f. MYK Çalışma raporu, mali rapor, ve denetleme kurulu raporunun sunumu 
g. Çalışma raporu üzereni görüşmeler ve raporların oylanıp aklanması 
h. Genel Kurulda alınacak kararlar 
i. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması 
j. Dernek organlarına yapılacak seçimler 
k. Kapanış 

 
07.10.2014 
1. IŞİD ‘in Koban’ye saldırması ile başlayan süreç ile ilgili olarak: 

a. Urfa’nın Suruç ilçesinde izlemeler yapmak üzere MYKüyelerinin görevlendirilmesine, 
b. Kobane direnişi ile dayanışma kapsamında soykırım olasılığına dikkat çekmek üzere BM önü veya 

TBMM önünde bir açıklama ve oturma eylemi yapılmasına, 
c. Kobane direnişi ile dayanışma kapsamında yapılan eylemlerdeki hak ihlallerinin  izlenmesi ve 

raporların hazırlanmasına karar verilmiştir. 
2.       Mimarlar Odası AOÇ alanları değerlendirme yarışmasına jüri danışmanı olarak MYK üyesi İsmail 
Boyraz’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir
 
 
 

İHD’NİN ÇALIŞMA ALANLARI 
 

 
DOKÜMANTASYON 

 
İnsan Hakları Derneği (İHD) kurulduğu 1986 yılından bu yana insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak; 
basın, İHD Genel Merkez ve şubeleri, demokratik kitle örgütleri, insan hakları savunucuları, medya, 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile çeşitli kişi ve kaynaklardan bilgi toplanmakta, arşivlenmekte, Türkçe 
ve İngilizce olarak iki dilde bültenler ve yıllık raporlar (Yıllık Rapor’da olaylar öncesi ve sonrasıyla 
birlikte ele alınır. Ayrıca sayısal verilere de yer verilir) aracılığıyla kamuoyuna aktarmaktadır. Ayrıca 
bazı insan hakları sorunları ile ilgili olarak özel raporlar, bilgi notları üreterek ve yaşanılan insan 
hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası acil eylem çağrıları yapar. Dokümantasyon merkezi, uluslararası 
ve ulusal belgelere ilişkin bir arşive de sahiptir. 
İnsan Hakları Derneği 28 yıldır dokümantasyon faaliyetini aralıksız olarak sürdürerek Türkiye ve 
dünya kamuoyunun istediği an başvurabileceği bir birikim oluşturmuştur. Sadece akademisyenlerin 
değil, tüm dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının temel başvuru kaynağı olan bu birikim genişletilerek 
sürdürülmesi için çalışmalar sürmektedir.  
Uluslar arası kuruluşların ve ülkelerin Türkiye’nin insan hakları karnesi ile ilgili çalışmalar yaparken 
başvurduğu ve raporlarında İHD nin yıllık raporlarından yararlandığı belirtilerek kamuoyu, diğer 
ülkeler ve Türkiye hükümeti ile paylaşılmaktadır. 
Ancak, bu birikimin geliştirilmesi için İHD Genel Merkezimizin ve tüm şubelerinin bu konuda 
profesyonel çalışmalara ihtiyacı vardır. Şubelerimizin bulunduğu tüm illerde, arşivleme ve 
dokümantasyon prosedürlerinin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünün sağlanması için, 
uzman destekli, uygulamalı eğitim seminerleri,  çalışmalarımızı daha etkin ve görünür hale 
getirebilmek için bilgi ve belgeleri toplama araştırma ve inceleme yöntemlerinin tespitini yapabilmek 
için çalışmalara ihtiyaç vardır. Hem genel merkezimizin arşiv ve dokümantasyon çalışmalarının hem 
dokümantasyon aktif birimleri olan başta İstanbul ve Diyarbakır şubelerimiz olmak üzere tüm 
şubelerimizin dokümantasyon ve arşiv çalışmaları konularında yükümlülüğünü geliştirmek bu 
anlamda çok önceliklidir. Yıllık raporların şimdiye kadar ulaşıldığı kesimler dışında daha genele 
yayma zorunluluğu oluşmuştur, böylece ihlal verilerinin ilgili toplum kesimleri tarafından da 
görülmesi ve birlikte mücadele edilmesinin olanakları yaratılacaktır.  
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İHD raporlarının İngilizceye çevrilmesi için bu dönem profesyonel bir eleman çalışmaya başlamıştır. 
Ayrıca Türkiye üniversitelerinden öğrencilerin raporlarımızı çeşitli dillere çevrilmesi konusunda 
zaman zaman destekleri olmaktadır. 
Çok özenli çalışma gerektiren bu raporlar kadro ve ekonomik sorunlar nedeniyle yıl bitimlerinden çok 
sonra (5-6 ay gibi) açıklanmaktaydı, ilk defa bu dönem yılın bitiminden en fazla 2 ay sonra 
açıklanmıştır.  
Raporlama ve arşivleme çalışmalarının çok önemli olduğu bilinciyle, Türkiye de kesintisiz yıllık rapor 
hazırlayan birkaç kurumdan biri olan İHD nin dokümantasyon servisini profesyonel bir ekiple 
teknolojik gelişmelerden de yararlanarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 
 
 

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME 
Bu dönemde Erzurum,Konya Şırnak, Dersim, Bitlis şubelerimiz ve Samsun, Çorum temsilciliklerimiz açılmıştır. 
MYK şube başkanları ile beraber üç kez toplanmıştır.  

 
 

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu 
 Örgütlenme komisyonu 2012-2014 döneminde 9-10 Nisan 2011 Tarihli çalıştayda tespit edilen  
ve 2012-2014 döneminde hayata geçirilmesi öngörülen bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
1-) Örgütlenme çalışmaları açısından ve İHD'nin daha istikrarlı çalışmalar yapabilmesinin temel 
gerekliliklerinden olan finansman sorununun istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla üye 
aidatlarına dayalı sistem açısından şubelerin mobil aydat toplamaya geçmesi çnerildi bu amaçla teknik 
bilgilendirme yapıldı.  
2-) Üye sayılarının güncellenmesi ve üyelerimiz hakkında daha fazla bilgi temin edilmesi amacıyla 
üye bilgi formu ve kayıt formu hazırlanarak  tablolar oluşturulmuş ve şubelere iletilmiştir. 
3-) 2012 yılı Üye kayıtlarına göre erkek üye oranı %74.52 iken kadın üye oranı ise %25.48 olup, kadın 
üye sayısının artırılması için özel çalışmalar yapılması konusunda şubeler ilave çalışma için teşvik 
edilmiştir. 
4-) Bazı şubelerde Merkezi örgütlenme komisyonunun da katılımı ile üye toplantısı yapılmıştır. Bu 
çalışmanın yeni dönemde de yapılmasının önemli olduğu tespit edilmiştir.  
5-) Üyeler ile iletişimin sağlanmasında sosyal medyanın kullanılması konusunda çalışmalar hemen 
tüm şubelerimiz tarafından hayata geçirilmiştir.  
6-) Merkezi örgütlenme komisyonu tarafından 2014 yılında bazı şubelerimizde seçilen yeni şube 
yönetimleri, şube yönetimlerinin de isteği doğrultusunda ihd yöneticilerini güçlendirme eğitimleri 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar hala devam etmektedir. 
7-) İnsan Hakları Akademisinin Çalışmalarının yaygınlaştırılarak mevcut İHD üyeleri ile birlikte 
potansiyel üye olacakların eğitimi ve motivasyonu için çalışmalar yapılması ve Akademi müfredatına 
örgütlenmeye dönük içerikler eklenmesi İnsan Hakları Akademisi'nden talep edilmiştir.  
8-)  Ülke sathına yayılmış tüm üniversitelerde İnsan Hakları mücadelesinin önemi, İHD ve İHD  
çalışmalarının tanıtılması amacıyla çalışmalar  yapılması amaçlanmış ve bunun için hazırlıklar 
yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak Türkiye de gelişen olaylar nedeniyle hayata geçirilemedi. 
9-) Cinsel kimliğini egemen anlayıştan farklı tanımlayan kişilerin İHD çalışmalarına katılımının 
sağlanması için çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.  Bazı şubeler girişimlerde bulundu. 
10- ) Genel Merkez de profesyonel çalışan sayısının artırılarak çalışmalardaki verimlilik artışının ve 
tekinliğinin sağlanması yürütmeye önerilmiştir. Ekonomik gerekçelerle bu dönem hayata geçiremedik. 
11-) Genel Merkez Yürütme'si ile Şube Yönetimlerinin yürütmelerinin motivasyonunu sağlamak 
amacıyla çalışmalar yapılması önerilmiştir.  
12-) Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantıları ve şube yönetim kurulu toplantılarına mazeretleri 
nedeniyle katılamayan üyelerin durumlarına uygun iş tanımları yapılarak bu üyelerin çalışmalara 
katkısının temin edilmesi için Genel Merkez Yürütme kuruluna öneriler yapılmıştır.  
13-) Şube seçimleri öncesinde önerilen kongre çalışmaları ile Şube Yönetim Kurullarının 
oluşumlarında kadın üye sayının artışı birçok şubemizde hayata geçirilmiştir. Ayrıca bazı 
şubelerimizde Eşbaşkanlık uygulaması fiilen hayat geçirilmiştir. 
14-) Mart 2014 itibari ile üye sayımız aşağıdaki tablodaki gibidir: 
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2013 YILI ŞUBE ÜYE SAYILARI 

 
 

SIRA 
 

ŞUBE 
 

KADIN 
 

ERKEK 
 

TOPLAM 
 

1.  ADANA 126 363 489 
2.  ADYAMAN 33 166 199 
3.  ANKARA 510 450 960 
4.  AYDIN 23 111 134 
5.  BALIKESİR 20 69 89 
6.  BATMAN 61 336 397 
7.  BURSA 15 38 53 
8.  BİNGÖL 14 117 131 
9.  ÇANAKKALE 39 116 155 
10.  DİYARBAKIR 236 713 949 
11.  ELAZIĞ 29 132 161 
12.  ERZURUM 6 59 65 
13.  GAZİANTEP 14 105 119 
14.  HATAY 49 126 175 
15.  HAKKÂRİ 15 62 77 
16.  İSTANBUL 396 609 1005 
17.  İSKENDERUN 24 157 181 
18.  İZMİR 154 308 462 
19.  KONYA 5 39 44 
20.  MALATYA 39 179 218 
21.  MERSİN 60 283 343 
22.  MARDİN 8 101 109 
23.  MUŞ 12 100 112 
24.  SAKARYA 37 59 96 
25.  SİİRT 15 123 138 
26.  ŞANLIURFA 34 237 271 
27.  ŞIRNAK 17 115 132 
28.  TARSUS  29 104 138 
29.  TRABZON 25 186 211 
30.  VAN 33 153 186 

 TOPLAM 
 

KADIN 
2078 

ERKEK 
5716 

GENEL 
7794 
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ULUSLARARASI/ FİDH/ EMRHN İLİŞKİLER 
 
 
 
Uluslararası İlişkiler 
 
Hak ihlalleri tek bir il veya bölgede yaşansa da ihlallerin başka ülkelerle benzerlik göstermesi, hak 
ihlallerine yol açan politika ve uygulamaların değiştirilmesinde uluslararası aktörlerin rolü nedeniyle 
İHD açısından uluslararası ilişkiler öteden beri önemli bir yere sahip olmuştur. Derneğimiz bu 
durumun farkında olarak uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle ilişkiler geliştirmiştir. Bu bağlamda 
uzun yıllardır Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı 
(EMHRN) ve Zorla Kaybettirmelere Karşı Avrupa-Akdeniz Federasyonu (FEMED) üyesi olarak 
faaliyet yürütmektedir. Benzer şekilde, üyesi olmadığımız Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları 
İzleme Örgütü, Dünya İşkence Karşıtı Örgüt vb. insan hakları örgütleriyle yakın çalışmıştır. Ayrıca, 
insan hakları alanında politikaları olan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler 
Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (UNGWAD), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vb. resmi kurumlarla da ilişkiler 
geliştirmiştir. Ayrıca, yurt dışında gelen heyetlerle veya Türkiye’de bulunan elçiliklerle görüş 
alışverişinde bulunulmuştur. 
2012-2014 dönemimizde başta üyesi olduğumuz kurumlarla ortak çalışmalarımız devam etmiştir. 
Yönetim kurullarında temsil edildiğimiz FIDH ve EMHRN’nin toplantılarına düzenli katılım 
sağlanmıştır.  38. FIDH Genel Kurulu 2013 yılı Mayıs ayında İstanbul’da derneğimiz ve TİHV ile 
ortaklaşa düzenlenmiştir. FEMED’in 2013 yılı Kasım ayında Lübnan’ın Beyrut kentinde düzenlenen 
genel kuruluna katılım sağlanmıştır.  
Gezi olayları sırasında hem FIDH hem EMHRN ülkemize heyetler göndererek yaşanan hak ihlallerini 
yerinde incelemiş ve konuya ilişkin özel raporlar hazırlamıştır. Ayrıca, her iki örgütün ortak olarak 
Türkiye-Yunanistan hattını geçmeyen çalışan mülteci, sığınmacıların sorunlarını incelediği bir özel bir 
raporu bulunmaktadır. Bu dönemde özellikle üye ve yöneticilerimizin yargı baskısına maruz kalması, 
cezaevlerine konulması konusu FIDH, EMHRN, FEMED başta olmak üzere ilişkide olduğumuz tüm 
uluslararası kurum, kuruluş ve kişilere anlatılmıştır. 
Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi için bütünlüklü bir uluslararası 
perspektifine ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU (İHOP) İLE İLİŞKİLER 
 
 
İHOP	2013-2014	Dönemi	Faaliyet	Raporu	

 
İnsan Hakları Ortak Platformu, üye örgütlerin temsilcileri ile birlikte gerçekleştirilen Çalışma Programı 
hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. Çalışma programı İHOP Yönetim Kurulunun 
gözetiminde İHOP sekreteryası tarafından uygulanmaktadır. Çalışma programının hedefleri ve 
yapılanlara ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur.  
 
 

• Hedef 1: İnsan hakları hareketi içinde güçlü STK ittifakının sağlanması (ağ oluşturma)  
• Hedef 2:  Kamusal alanda insan hakları tartışmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 

(bilgi sağlama)  
• Hedef 3. İnsan hakları örgütlerinin beceri ve etkililiklerini arttırmak (eğitim ve 

güçlendirme) 
• Hedef 4. Hükümet ve siyasi karar mekanizmaları düzeyinde insan haklarıyla ilgili 

kararlara ve insan hakları standartlarının uygulanmasına etkide bulunmak 
(savunuculuk) 
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İnsan hakları hareketi içinde güçlü STK ittifakının sağlanması (ağ oluşturma)  
İnsan hakları mücadelesi içinde kazanılan yetkinliklerin  paylaşımı ve yaygınlaştırılması, birlikte 
öğrenme ya da savunuculuk faaliyetlerini birlikte yürütmek için güçlerini birleştiren ağları destekleme 
ya da yeni ağların kurulmasını kolaylaştırmak İHOP’un önceliklerinden biridir.  
 
2013-2014 döneminde IHOP aşağıdaki ortak çalışma alanlarının faaliyet programlarının 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur. 
 

• Mülteci Hakları Koordinasyonu  
İHD, HYD, Af Örgütü, Mülteci-Der, İnsan Hakları Gündemi Derneği, İnsan Hakları 
Araştırmaları Derneği ve Mazlumder’in 2009 yılında oluşturduğu Mülteci Hakları 
Koordinasyonunun çalışmaları İHOP tarafından desteklenmektedir. 2011 yılında MHK Strateji 
çalışması sırasında ayrımcılık tanımındaki uyuşmazlık nedeniyle Mazlumder ve İHAD  
MHK’den ayrıldı. 2013 yılında Kaos-GL’nin katılımıyla, MHK altı örgüt olarak çalışmaya devam 
etmektedir.  

• Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu 

2003 yılında İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve 
Mazlumder UCM Türkiye Koalisyonunun oluşturulması konusunda ilk adımı attılar ve İHD, TİHV, FIDH ve 
UCM için Uluslararası Koalisyonun işbirliği ile Ankara’da 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde geniş bir katılımla 
UCM için Türkiye Koalisyonu’nun güçlendirilmesine yönelik bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiler. Bu 
toplantıda UCM için Türkiye Koalisyonu 7 örgüt (Diyarbakır Barosu, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan 
Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mazlumder, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Uluslararası Af 
Örgütü Türkiye Şubesi) tarafından kuruldu. Son olarak 13 Kasım 2013’te Demokrat Yargı Derneğinin katıldığı 
UCMK, 24 üye örgütle çalışmalarına devam etmektedir. 

 
Yukarıda anılan mevcut ortalıklara ek olarak, insan haklarının farklı tematik alanlarında etkili 
çalışmalar yürütülmesine katkıda bulunmak, ortak çalışma alışkanlığını güçlendirmek ve insan hakları 
temelli çözümleri yaygınlaştırmak amacıyla üç yeni alanda ağ oluşumlarını desteklemeyi 
sürdürmüştür. Bu ağlara ilişkin bilgi aşağıda sunulmuştur: 
 

• Cezasızlıkta Güç Birliği Ağı 
Cezasızlıkla mücadele, İnsan Hakları Ortak Platformu üyesi örgütlerin uzun zamandır üzerinde çalıştığı önemli 
sorun alanlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İHOP Üye örgütlerinin başta İHD Genel Merkezi ve 
şubeleri olmak üzere geçmişte işlenen ağır insan hakları ve insanlığa karşı suçların ortaya çıkarılması 
konusunda sürdürdükleri yoğun çalışmaların yanı sıra TESEV, Adalet Hakikat Hafıza Merkezi, Diyarbakır 
Barosu, Batman Barosu, Şırnak Barosu,  Türkiye insan Hakları Vakfı,Adli Tıp Uzmanları Derneği, AÜ SBF 
İnsan Hakları Merkezi sorunun farklı yönleri ile uğraşmakta ve mücadele etmektedir. Cezasızlıkta Güç Birliği 
ağı bu çalışmaların bir birleriyle etkileşimi, zaman aşımı ve cezasızlığın diğer boyutlarının ortadan kaldırılması 
mücadelesinde ortak bir gücün oluşmasına yönelik 2011 yılında başlayan girişimin 2013 yılında yeniden 
canlandırılması sonucu oluşmuştur.  Nakledilen mahkmelerin izlenmesi, kamuoyuna duyurulması, Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Şikayet hakkının etkin kullanımı için 3. Taraf raporları hazırlanması, yasal değişikliler 
için baskı yapılması gibi çalışmaları sürdürmektedir.  

 

• İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı 

İnsan haklarını anlama ve kavrama konusunda hem toplumsal alanda hem kamu yönetimi alanında yeterli 
gelişmenin sağlanmadığı Türkiye’de,  insan hakları sorunlarını gidermeye ve insan haklarının temel 
prensiplerini geliştirmeye yönelik bir insan hakları eylem planlarının olmaması, sorunların çözümünde yeterli 
adımların atılmasına ve atılan adımların etkisinin ölçülmesine olanak tanımamaktadır. İnsan hakları sorunlarını 
çözmede ve insan haklarının yaygınlaşmasını sağlayacak eylemlerde esas alınması gereken temel kriterler, 
toplumun çoğulcu temsilinin, yapılan eylemin şeffaflığının, kamunun hesap verebilirliğinin ve demokratik 
katılımın güvence altına alınıp alınmadığı ile ilgilidir. Bu kriterlerin yerine getirilmediği durumlarda, sorunların 
kök nedenlerine inmek ve değişim yaratmak çok da olanaklı değildir. Eylemlerin nasıl yapılacağına karar 
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verecek olanların zihinsel dönüşümleri ve insan hakları ilkelerine ve normlarına bağlılığı önemli bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin yükümlülük ve 
sorumluluklar, kaynakları, siyasal gücü ve iradeyi elinde tutanlardan hak sahibi bireylere kadar uzanır. Bu 
anlamda insan hakları eğitimi (İHE)ve İHE’nin nasıl hayata geçirildiği önem kazanmaktadır. 

Ağ çalışmalarına Hacettepe, Ankara, Selçuk, Maltepe Üniversitelerindeki İnsan Hakları Merkezlerinin 
temsilcilerinin yanısıra İHOP üyesi örgütler ve kadın, çocuk, LGBT, mülteci hakları alanında çalışan sivil 
toplum kuruluşları katılmaktadır.   

 

• Mersin Ayrımcılıkla Mücadele Ağı 
IHOP 2008 yılından bu yana sistemik bir sorun kaynağı olarak ayrımcılıkla mücadele alanında bir dizi çalışma 
gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede farklı sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini içeren  Ayrımcılıkla Mücadele ve 
Eşitlik Kurulu Yasa teklifi hazırlamış, ayrımcılığa maruz kalan gruplar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla 
atelye çalışmaları gerçekleştirmiş ve ayrımcılığın haritalandırılması çalışmalarını yürütmüştür.  

 

Gündelik hayat içinde yaşanan ayrımcılık ve dışlanma pratiklerini ortaya çıkarmak, insan hak ve özgürlüklerinin 
korunması ve geliştirilmesine yönelik  evrensel norm ve standartları hayata geçirmek açısından örgütlü, bilgi ve 
beceriye dayalı bir savunuculuğu güçlendirmek ve  ayrımcılığa uğrama riski yüksek olan farklı grupları temsil 
eden sivil toplum örgütleri arasında güçlü bir dayanışma ve işbirliği oluşturmaya yönelik olarak 
Mersin’de”ayrımcılıkla mücadele ortak çalışma ağının” hayata geçmesi için 3 Ekim 2013 tarihinde Mersin’de 
sivil toplum örgütleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  İnsan  Hakları Derneği Mersin Şubesi, Demokratik 
Alevi Derneği, Kibele Kadın Derneği, Mersin LGBT 7 Renk, İştar Kadın Merkezi, Akdeniz Gökçer, Otistik 
Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği, Tüm Emeklisen, Mersin Romanlar SKD Derneği, Eğitimsen Mersin 
Şubesi, Kürdi-Der, NAR-Der Yoksullukla Mücadele Derneği ve Mersin Sokak Çocukları Derneği ağ 
çalışmalarına katılmaktadır. . 

 

• Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Yerel/Bölgesel Ağ 
Sistemik bir sorun olan kadınlara ve çoculara karşı şiddetle mücadelede insan hakları ve meslek örgütlerinin 
rollerini güçlendirmek ve bu mücadele alanını genişletmek amacıyla kadına karşı şiddet alanında Van, Batman 
ve ŞanlıUrfa Barolarını kadın komisyonları ile çalışmalarını 2009 yılından bu yana sürdürmektedir. Baroların 
Kadın Komisyonları ve yerel sivil toplum kuruluşları arasında bağın ve ortak çalışma alanının güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalar kapsamında 2013 yılında Ş.Urfa ve Batman Baroları ile yakın bir işbirliği içinde çalışmalar 
gerçekleştirmeye devam etmiştir.  Mardin Barosu Kadın Hakları Komisyonu da 2014 yılında bu çalışmalara 
katılma kararı almıştır.  

 
 
Kamusal alanda insan hakları tartışmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi (bilgi sağlama)  
 
Uluslararası insan hakları sözleşmeleri kapsamında BM insan hakları sözleşmelerinin genel yorumları, 
Türkiyeyi ziyaret eden BM Özel Raportörlerinin Türkiye ile ilgili raporları, uluslararsı örgütlerin 
hazırladıkları insan hakları ile ilgili uygulama el kitapları, rehberler çevrilmektedir. Bu çevirilere 
www.ihop.org.tr adresinden ulaşmak mümkündür.  
 
İHOP web sitesi, pek çok ziyaretçinin de belirttiği gibi, insan hakları alanında temel bir bilgi alanı olma 
özelliğini korumaktadır.  IHOP web sitesinin yan ısıra, veri girişi yapabilmeyi sağlayan ve Avrupa insan 
hakları mahkemesi kararlarının uygulanmasının izlenmesine odaklı olarak geliştirilen aihmiz.org.tr 
sitesi de düzenli olarak güncellenmektedir. Ayrıca, sanal bir insan hakları kütüphanesi de 
oluşturulmaktadır. (http://www.insanhaklarisavunuculari.org/) 
 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 44	

Hükümet ve siyasi karar mekanizmaları düzeyinde insan haklarıyla ilgili kararlara ve insan 
hakları standartlarının uygulanmasına etkide bulunmak (savunuculuk) 

 
IHOP halihazırda iki temel çalışmayı sürdürmektedir. Bu çalışmalar, Türkiye’nin taraf olduğu bölgesel 
ve uluslararası insan hakları sözleşmelerin hayat geçirilmesinin izlenmesine yöneliktir. Bu çalışmalara 
ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.  
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Projesi  

(www.aihmiz.org.tr) 
 
Hali hazırda Bakanlar Komitesi'nde Türkiye aleyhine verilmiş 1891 karar dosyası infaz sürecinde 
bulunmaktadır.  IHOP, AÜ SBF İnsan Hakları Merkezi ve alanda çalışan insan hakları ve 
savunucularının katkılarıyla infaz sürecini izlemekte ve infazın yeterliliği ve etkililiğini güçlendirmeye 
katkıda bulunacak tavsiyeleri kanıta dayalı olarak raporlamaktadır. Çalışma kapsamında bir dizi 
toplantı yapılmakta ve bu çalışmanın yöntemi yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.  
 
Karar Rapor tarihi İçerik 
Zengin Kararı 2013 Zorunlu din dersi 
Tekeli Kararı 2013 Kadınların seçtikleri soyadını 

kullanma hakkı 
Gözel ve Özer Kararı 2013 Basın yoluyla ifade özgürlüğü 
Abdolkhani ve Karimnia kararı 2013 İltica hakkı 
Erçep Kararı 2013 Vicdani red hakkı 
Salduz Kararı 2013 Avukata erişim hakkı 
Cezasızlıktan Hesap Verebilirliğe: Sivil toplum örgütlerinin izleme ve müdahale 

kapasitelerinin geliştirilmesi	
 
Aralık 2012’de Avrupa Birliği Demokrasi ve insan Hakları Programı kapsamında desteklenmeye 
başlayan proje, hem ulusal hem de bölgesel düzeyde insan hakların ihlallerine karşı mücadele veren 
sivil toplum örgütlerinin, hukukçuların ve gazetecilerin müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi 
amaçlıyor. Bu çerçevede cezasızlıkla mücadeleye insan hakları ihlalleriyle mücadelenin bir aracı 
olarak odaklanan bir metodoloji oluşturmak; cezasızlığın biçimleri ve devletin yükümlülüklerine dair 
farkındalığı arttırmak; cezasızlıkla mücadelede uygulanabilecek, stratejik davalama gibi araçlar 
hakkında farkındalığı arttırmak amaçlanmaktadır. 
 
Aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:  
Cezasızlık Kültürü ve bu kültürün bütün yönleri bakımından farkındalığın artmasına yönelik etkinlikler: 
Hukuksal Analiz (Cezasızlığın Çerçevesi) 
.Cezasızlık Haritasının Oluşturulması 
• Giderim Mekanizmaların Analizi 
• Raporlama ve bilgi üretimi 
Sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının bilgi ve yeteneklerinin gelişmesine yönelik etkinlikler: 
• Seminer programlarının düzenlenmesi 
Kolektif olarak geliştirilen politika önerilerinin geniş çapta paylaşılması ve tanıtılmasına yönelik 
etkinlikler: 
• Politika önerileri geliştirmek üzere hükümet dışı kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve hukukçularla 
kapsayıcı paylaşım toplantılarının düzenlenmesi 
 
Bu kapsamda 
Cezasızlıkla etkili mücadelede insan hakları hareketinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışma 
toplantısı, insan hakları örgütlerinden ve avukatlardan oluşan 48 kişinin katılımıyla 10-13 Ekim 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
 
İnsan Hakları ve Cezasızlık Yaz Okulu gerçekleştirildi.  
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Cezasızlık haritalaması için veri toplama faaliyetleri başlatılmış, bir dizi belge çevirisi 
gerçekleştirilmiştir.  2014 yılında cezasızlıkla mücadele konusunu gündemleştirme çalışmaları 
sürdürülecektir.  
 
 
 

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
İHD_İnsan Hakları Akademisi’nin 2012-2014 Çalışma Dönemi Faaliyetleri 
 
Akademi Diyarbakır Birimi’nin açılışı ve çalışmaları 
Kasım 2012 tarihinde yapılan İHD 16.Olağan Genel Kurulu’nun ardından bir önceki dönem yönetim 
kurulunun aldığı karar doğrultusunda Akademi’nin ilk birimi,  Diyarbakır’da 15 Aralık 2012 tarihinde 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Baydemir’in ve sivil toplum örgütleri 
temsilcilerinin katılımı ile açılmış ve ilk ders de açılış günü Akademi’nin  Vedat Aydın dersliğinde, 
Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak tarafından verilmiştir. 
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Bilindiği gibi Akademi’de 12 ders işlenmekte ve bu dersler 26 saatlik bir program dahilinde 
işlenmektedir.Diyarbakır’daki eğitim programı 27 Ocak 2013 tarihinde tamamlanmıştır.Derslerin 
bitiminde katılımcıların görüş,eleştiri ve önerileri alınmıştır.Derslere 40 civarında üyemiz katılmıştır. 
Katılımcılara katılım sertifikaları verilmiştir.Dersler Yrd.Doç.Dr.Kerem Altıparmak, Doç.Dr.Erdem 
Denk, Yrd.Doç.Dr.Vahap Coşkun, Dr.İsmail Beşikçi, Av.Selahattin Esmer,Hakan Ataman, Av.Kamil 
Ateşoğulları ve Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan tarafından  işlenmiştir. 
Diyarbakır biriminin faaliyetlerini Şubemiz bünyesinde kurulmuş olan eğitim komisyonundan 
arkadaşlarımız organize etmektedirler. 
 
Diyarbakır’da 2013 yılı güz dönemi dersleri Aralık 2013 tarihinde başladı ve katılımcıların büyük 
çoğunluğunun hukuk son sınıf ve stajyer avukatlardan oluşması nedeniyle sınav tarihleri de 
düşünülerek aralıklarla dersler yapıldı ve 27 nisan 2014 tarihinde dersler tamamlandı.İlk dönem 
derslerinden farklı olarak bu dönem derslerinde Doç.Dr.Ahmet Murat Aytaç ve Hüsnü Öndül de 
eğitimci olarak  bulunmuştur. 
 
 
Akademinin İstanbul Birimi’nin açılışı ve çalışmaları 
Yine bir önceki dönem (2010-2012) yönetim kurlunda alınan karar doğrultusunda Diyarbakır 
biriminin 14 aralık 2012 tarihinde açılmasından sonra  10 mayıs 2013 tarihinde Akademi’nin İstanbul 
Biriminin açılışı yapılmış ve aynı gün ilk ders Prof.Dr.İoanna Kuçuradi tarafından verilmiştir.Gezi 
Parkı direnişi nedeniyle 1 haziran cumartesi günkü dersler ertelenmiş onun dışındaki bütün dersler 10 
haziran 2013  tarihine kadar aralıksız işlenmiştir.Derslere 30 civarında üyemiz katılmıştır.Dersler, 
Prof.Dr.İonna Kuçuradi, Prof.Dr.M. Semih Gemalmaz, Prof.Dr Turgut Tarhanlı, Yrd.Doç.Dr.Özge 
Yücel Dericiler, Yrd.Doç.Dr.İdil Işıl Gül, Yrd.Doç.Dr.Ulaş karan, Yrd.Doç.Dr.Levent Korkut, Öztürk 
Türkdoğan, Hakan Ataman tarafından işlenmiştir.Katılımcılara katılım sertifikaları takdim 
edilmiştir.Derslerin bitiminde katılımcıların görüş, öneri ve  eleştirileri alınmıştır. 
Akademinin İstanbul Biriminin faaliyetlerini İstanbul Şubemizin bünyesinde bulunan eğtim 
komisyonundan arkadaşlarımız  organize etmektedirler. 
 
 
Ankara merkezde Ankara şubenin organizasyonu ile yapılan dersler 
Kasım 2013 tarihinde Ankara şubemizin organizasyonu ile Şubemiz üyelerine dönük ve 25 üyemizin 
katıldığı dersler işlenmiştir.Derslerde eğitici olarak, Prof.Dr.Harun Tepe, Doç.Dr.Erdem Denk, 
Yrd.Doç.DR.Kerem Altıparmak, Yrd.Doç.Dr Levent Korkut, Selahattin Esmer, Dr.İsmail Beşikçi, 
Kamil Ateşoğulları, Hakan Ataman, Öztürk Türkdoğan ve Hüsnü Öndül  bulunmuştur.katılımcılara 
sertifikaları takdim edilmiştir.Derslerin bitiminde görüş, eleştiri ve önerileri alınmıştır.  
 
Eğitim programlarına katılanların  görüş ve önerileri 
Eğitimin genellikle verimli ve çok faydalı geçtiğine dair genel kabul var.Eğitimin bütün şubeleri 
kapsaması ve her şubede eğitimle ilgili komisyon ya da birimin oluşturulması gerektiği dile 
getirildi.özellikle Diyarbakır biriminde eğitim dili olarak Kürtçe’nin de kullanılması istendi.Bu bazı 
yerlerde anadilde eğitim olarak ifade edildi.Ders programının çok sıkışık olduğu, Cuma günleri akşam 
ve cumartesi tam gün şeklinde olmasının daha faydalı olacağı söylendi.Pratik olarak ihlal olguları ile  
uzman kişilerin  buluşması ve uzmanların ihlalleri analiz etmesinin daha faydalı olacağı görüşü dile 
getirildi.Eğitim materyallerinin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi istendi.Ders notları da önceden 
kursiyerlere verilmeli dendi.Eğitim programlarına düzenli katılımın zorunlu hale getirilmesi 
istendi.Birden fazla derse katılmayanlara sertifika verilmemeli dendi.Eğitim içeriğine ilişkin eleştiriler 
oldu.Söz gelimi mutlaka nefret suçları, nefret söylemi ve ayrımcılık, işkence yasağı, çocuğun insan 
hakları, kadının, engellilerin, lgbt bireylerin insan hakları, mülteci hakları gibi konuların ders 
programlarında mutlaka yer alması istendi.Eğitimin atölye biçiminde olması gerektiği ve bunun daha 
faydalı olacağı söylendi.Oturma biçiminin çember biçimde olması istendi.fareklı şehirlerden katılım 
durumunda ki mutlaka olmalı, ekonomik olarak katılmak isteyen üyelerimize katkı 
sunulmalı.Seyahat,yeme içme barınma gibi… 
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Yapılanlar açısından notlar 
İki yıllık çalışma döneminde planlandığı gibi Diyarbakır ve İstanbul birimler açılmış ve faaliyete 
geçirilmiştir.Adana merkez olmak üzere, Hatay,İskebderun;tarsu ve mersin şubeleri üyelerimize hitaop 
etmek üzere Çukurova İnsan hakları Akademisi biriminin açılışına karar verilmiş, ekim ayı için tarih 
belirlenmiş ve fakat Kobani olayları nedeniyle açılış ve derlerin başlaması 17.Olağan Genel Kurul 
sonrasına bırakılmıştır. 
Eğitimciler sorununun  yerinde çözümü düşünüldüğünden Çukurova ve Mersin üniversitesinden iki 
öğretim üyesi ile mutabık kalınmıştır.Adana biriminin oluşturlması ve koordinasyonu Adana 
Şubemizdeki arkadaşlarımızla Genel Merkezden İlyas Karar arkadaşımız tarafından yürütülmektedir. 
Önümüzdeki iki yıllık dönemde İzmir biriminin açılması da hedeflenmektedir.başlangıç olarak İzmir 
şubemizde üniversite öğrencilerine yönelik temel eğitim programları hazırlanmıı(insan haklarını 
savunma hakkı nedir ve insan hakları savunucuları kimlerdir, ne yaparlar,  sosyal haklar, insan 
haklarını koruma mekanizmalar, ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları) konulu dersler Hüsnü 
Öndül tarafından verilmiştir.Ege ve 9 eylül üniversitesinden iki öğretim üyesi arkadaşlarımız 
Akademinin İzmir birimi için katkıda bulunacaklarını bildirmişlerdir.İşkence yasağı ve yaşam hakkı 
konularında TİHV İzmir temsilciliğinden arkadaşlarımızın desteği alınacaktır. 
Eğer çalışmalar olgunlaştırılabilirse, Van , Erzurum,Muş,Kars,Ağrı,Hakkari şubelerimizin bulunduğu 
bölgede bir birim açılması konusu da gündemdedir. 
Akademi İHD’nin hazırladığı kapasiteyi geliştirme doğrultusundaki projelerde eğitimle ilgili görevler 
de üstlenmektedir. 
AİESEC Ankara şubesinin  eğitim desteği talebine olumlu yanıt verilmiş ve çeşitli ülkelerden 
Türkiye’ye gelen gençlere İngilizce insan hakları eğitimi verilmiştir.Akademi’nin ders programını 
hazırladığı ve eğiticiler organizasyonuna yaptığı çalışma nisan 2014 tarihinde , ODTÜ’de “insan 
hakları sempozyumu” ile sonlanmıştır.Akadem tarafından hazırlanan ders konuları ve görevliler şöyle 
olmuştur: 
1)Çocuk hakları, Adem Arkadaş  
2)Koruma mekanizmaları, Kerem Altıparmak 
3)Kadın ve engelli hakları, Feray Salman  
4)Azınlık hakları, Sema Kılıçer 
5)Hak Savunuculuğu, Osman İşçi 
6)Türkiyede insan haklarının durumu,  Öztürk Türkdoğan, 
7)lgbtti hakları, Kemal Ördek 
8)İşkence yasağı, Metin Bakkalcı  
9)Mülteci hukuku, Salih Efe 
10)Sosyal haklar, Hüsnü Öndül 
 
 

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KOALİSYONU 
 
 
Bu dönemde Gerçekleşen Faaliyetler: 
 

a. Düzenli Ağ Toplantıları 
 

14 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da yapıldı 
Toplantıda 9 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da üye örgütlerin tamamının katılımı ile UCMK Genel 
Kurulu ile 2013 Stratejik Plan ve Yıllık Çalışma Programı Çalışma Toplantısı yapılması kararı alındı.  
Koalisyona yeni örgütlerin çağrılmasına ve  Genel Kurul’a davet edilmesine karar verildi. Bu 
bağlamda İzmir Barosu, Demokrat Yargı Derneği, YARSAV, Van Barosu, Çağdaş Hukukçular 
Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu’na 
çağrı yapılması kararlaştırıldıysa da yaşanan gelişmeler neticesinde Çağdaş Hukukçular Derneği’ne 
şimdilik yazı yazılmaması yönünde karar güncellendi.  
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22 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da yapıldı 
İHD İstanbul Şubesi toplantı salonunda  25 kişinin katıldığı toplantıda UCMK’nın yakın gelecek 
faaliyet planları görüşüldü, ardından UCM Başkanı Song ve CICC temsilcisi William Pace ile 
görüşme gerçekleştirildi Toplantıya UCMK Yürütme Kurulu yanısıra UCMK üyesi örgüt temsilcileri 
ile UCM, CICC, FIDH’ten temsilciler katıldı. Toplantıda UCM Başkanı Song, UCM’nın önemine ve 
sivil toplumun UCM’nin işlevlerini yerine getirebilmesindeki rolüne vurgu yapan bir konuşma yaptı. 
Ayrıca CICC temsilcisi William Pace, uluslararası düzeyde sivil toplum örgütlerinin UCM ile ilgili 
yapabilecekleri ortak çalışmanın imkanları ve bunun önemi üzerine konuştu. Toplantıda UCMK adına 
FIDH toplantısı sırasında bir basın açıklaması yapılması kararı da alındı. 
 
30 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapıldı 
UCMK Yürütme Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda gelecek dönem faaliyetleri 
konuşuldu. Türkiye'nin Roma Statüsü’ne taraf olmasının Türkiye'nin elini güçlendirebilecek bir açılım 
sağlayabileceğine, çekincelerinin taraf olunarak ortadan kaldırılabileceğine vurgu yapan bir rapor 
hazırlanmasına ve bu rapordan yola çıkarak taraf olmanın getireceği kazanımlara vurgu yapan daha 
popüler bir broşür hazırlanmasına karar verildi. Bu broşrün aynı zamanda UCMK’yı tanıtım amacına 
da hizmet etmesi öngörüldü. Tematik eğitimlerin Van, Şırnak ve İzmir’de yapılması için girişimlerde 
bulunulmasına karar verildi. Genişlemenin amaçlarına yönelik olarak ihtiyaç olması durumunda 
Karadeniz ya da Akdeniz bölgelerinden birinde tanıtım/bilgilendirme toplantısı yapılması da 
konuşulan konular arasında yer aldı. 
 

b. Stratejik Hedefler ve Yıllık Çalışma Programı Çalışma Toplantısı 
 

9 Şubat 2013 tarihinde üye örgütlerin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi  
Toplantı’da UCM ile ilgili güncel gelişmeler hakkında Günal Kurşun bir sunum yaptı. UCMK’ya yeni 
katılan üyeler tanıtıldı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçildi. UCMK’nın 2013-2014 stratejik hedefleri 
belirlendi. UCMK’nın startejik hedeflerine bağlı olarak öncelikli çalışma alanları ve faaliyetleri 
belirlendi. Stratejik Plan’a bağlı 2013 Çalışma Programı üzerinde tartışmalar sürdürüldü ve bazı 
faaliyetler planlandı. Genişleme Stratejisi ile ilgili nihai tartışma yapıldı. 
 

c. CICC ve Hedef Ülke Kampanyaları  
 

UCM Başkanı ve Savcısı’nın Türkiye ziyaretleri nedeniyle, CICC tarafından 2013 Mayıs ayında hedef 
ülke seçildi. Bu konuyla ilgili açıklama yapıldı, Türkiye’yi UCM’ye taraf olmaya çağıran mektup 
yayınlandı. Türkiye’deki yetkililere mektup gönderilerek çağrı yapıldı.  
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimiminin ardından, CICC tarafından 2014 Eylül ayında hedef ülke 
seçildi. Bu konuyla ilgili açıklama yapıldı, Türkiye’yi UCM’ye taraf olmaya çağıran mektup 
yayınlandı. Türkiye’deki yetkililere mektup gönderilerek çağrı yapıldı. 
 

d. 22 Mayıs 2013: Kamuoyu oluşturma ve farkındalık yaratmaya yönelik etkinlik 
 

İstanbul’da gerçekleştirilecek FIDH Genel Kurulu açılışında bir konuşma yapacak UCM Başkanı 
Sang-Hyun Song’un katılımı ile iki faaliyet gerçekleştirildi.  

1. 22 Mayıs günü UCMK üyeleri, UCM Başkanı Sang-Hyun Song ile CICC yetkilisi 
William Pace’in katılımı ile İHD İstanbul Şube’de bir sohbet toplantısı 
gerçekleştirildi. UCM’nin önemi ve Türkiye’nin taraf olmasını sağlayacak 
stratejiler konuşuldu. 

2. UCM Başkanı Sang-Hyun Song 22 Mayıs günü saat 15.00’te Bilgi 
Üniverstesi’nde, UCMK, CICC, FIDH ve Bilgi Ünversitesi’nin bir arada 
gerçekleştiridiği bir konferans verdi. “Uluslararası Ceza Mahkemesi: Cezasızlığa 
Karşı Küresel Taahhhüt” başlıklı konferansa yaklaşık 200 kişi katıldı.  

Toplantının açılışını Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı yaptı. UCM Başkanı 
Sang-Hyun Song’un konferansının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümün 
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kolaylaştırıcılığını UCMK Dönem Sözcüsü Öztürk Türkdoğan yaptı. Türkdoğan UCMK hakkında da 
kısa bilgiler verdi. Konferansın sonunda CICC’den William Pace bir değerlendirme yaptı. 
 

e. 23-24 Mayıs 2013: FIDH Genel Kurulu açılışı ve forumunda yapılan etkinlikler 
 

100’ü aşkın ülkeden FIDH üyesi örgütler ile Türkiye’den siviltoplum temsilcilerinin katıldığı, yaklaşık 
500 kişinin hazır bulunduğu, hükümetin bakan düzeyinde temsil edildiği FIDH Genel Kurulu açılış 
töreninde ve forumunda UCM ile ilgili ve Türkiye’nin Roma Statüsü’ne üye olmaya çağıran 
faaliyetler gerçekleştirildi.  
1. FIDH Genel Kurulu açılış töreninde UCM Başkanı Sang-Hyun Song ile UCM Savcısı Fatou 
Bensouda birer konuşma yaptılar. Her ikisi ayrı ayrı UCM’nin önemine vurgu yaparak taraf devlet 
sayısının nemine dikkat çektiler. Türkiye’nin Roma Statüsü’ne taraf olmasının önemli olduğunu 
belirten konuşmacılar, davetlerini bir kere daha yinelediler.  
2. Açılış töreni ardından öğlen yemeği sırasında Roma Statüsü’nün 15. yılı şerefine bir kutlama 
yapıldı. İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın da hazır bulunduğu bu kutlama 
sırasında UCM Başkanı Sang-Hyun Song, UCM Savcısı Fatou Bensouda ve CICC’den William Pace 
birer kısa konuşma yaptılar.  
 

f. Basın Açıklamaları 
 

23 Mayıs 2013: FIDH Genel Kurulu açılış töreninde UCM Başkanı Sang-Hyun Song ile UCM Savcısı 
Fatou Bensouda yaptığı konuşmaların ardından yapılan Türkiye’yi UCM’yi kuran Roma Statsü’ne 
taraf olmaya çağıran basın açıklaması. 
17 Temmuz 2013: Uluslararası Adalet Günü dolayısıyla Türkiye’yi UCM’yi kuran Roma Statsü’ne 
taraf olmaya çağıran basın açıklaması. 
29 Ağustos 2013: Suriye’de kimyasal silah kullanılması üzerine BM Güvenlik Konseyi’ni, Suriye’de 
yaşanan katliamın sorumlularını UCM önüne getirecek süreci başlatmaya çağıran basın açıklması ve 
mektup. 
17 Temmuz 2014: Ortadoğu’da son yıllarda yaşanalar bağlamında, Türkiye’yi korkularıyla 
yüzleşmeye, UCM’yi daha derinlemesine ele almaya ve evrensel adalet ile barışın yerleşmesiyle 
soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu faillerinin cezasız kalmalarının önlenmesi 
için Roma Statüsü’yle kurulan sisteme dâhil olmaya davet eden basın açıklaması 

g. Web Sitesi 
Uzun süredir güncellenmeyen web sitesinin güncellenmesi yönünde karar alındı. Siteye Günal 
Kurşun’un gönderdiği bir makale ile bir bülten eklendi. Ayrıca imzacılar ile taraf devletler ile ilgili 
güncel gelişmelere göre veriler güncellendi. UCMK faaliyetleri ile ilgili güncellemeler yapıldı. 

h. Çekinceler Raporu 
UCMK yürütme kurulunun görüşmeleri neticesinden Günal Kurşun ile Devrim Güngör’ün 
Türkiye’nin Roma Statüsü ile UCM’ye taraf olma yönündeki çekincelerini odağa alan ve bu 
çekinceleri nesnel gerekçelerinin olmadığını, aksine bu çekincelerle ile taraf olmanın Türkiye’nin elini 
güçlendireceği yönünde bir rapor hazırlamasına karar verildi. Rapor ile ilgili çalışmalarını tamamlayan 
uzmanların, Kasım 2014’te UCMK Yürütme Kurulu’na çıktılarını sunması beklenmektedir.  

i. UCMK Tanıtım Broşürü 
Çekinceler Raporu’dan yola çıkarak UCM’ye taraf olmanın getireceği kazanımlara vurgu yapan 
popüler bir broşür hazırlanmasına karar verildiyse de raporun gecikmesi nedeniyle UCMK ve 
faaliyetlerini tanıtan bir broşürün hazırlanmasına UCMK Yürütme Kurulu üyeleri ile yapılan 
görüşmede karar verildi. Broşürün içerik çalışmaları Eylül ayında tamamlandı. UCMK Yürütme 
Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda geliştirilen broşür içeriği, tasarım için matbaaya gönderildi.  
 
Planlanan Faaliyetler: 

a. Tanıtım ve Tematik Eğitim Toplantıları 
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Adana Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Adana Barosu’nun katılımı ile UCM 
ve UCMK ile ilgili Adana’da bir toplantı toplantısı yapılacaktır.  

b. Çekinceler Raporu 
Uzmanların her ikisinin de yaz aylarındaki yoğunlukları nedeniyle gecikmeli olarak tamamlanacaktır. 
Rapor ile ilgili çalışmalarını tamamlayan uzmanların, Kasım 2014’te UCMK Yürütme Kurulu’na 
çıktılarını sunması beklenmektedir. 

c. Lobi Faaliyetleri & Yuvarlak Masa Tolantısı 
UCMK broşürünün basılması ve Çekinceler Raporu’nun tamamlanmasının ardından ilgili tarafların 
katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı yapılması planlanmıştır. Toplantıya UCMK Yrütme Kurulu 
üyelerinin yanı sıra, CICC temsilcilerinin de katılması beklenmektedir. İlgili Başbakan Yardımcısı ile 
Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri 
toplantıya davet edilecektir.  

d. Genel Kurul 
Planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesini takiben 2015 yılı başında UCMK Genel Kurulu’nun yapılması 
kararı alınmıştır. 

 
MÜLTECİ HAKLARI 

 
 

MÜLTECİ HAKLARI KOMİSYONU 

 

İHD Genel Merkezi Mülteci Komisyonu üç kişiden oluşmuştur. Bu kişiler MYK üyelerimiz Mustafa 
Rollas, Volkan Görendağ ve Hatice Can’dır. Komisyonumuz, faaliyetlerini büyük ölçüde, İHOP 
bünyesinde faaliyet yürüten Mülteci Hakları Koordinasyonu ile birlikte yürütmüştür. Mülteci Hakları 
Koordinasyonun ağ toplantılarına düzenli bir şekilde katılım sağlanmıştır. 

 

1-) Komisyonumuz, 'sığınma ve mültecilik hakkı' nın uluslararası mevzuat düzenlemelerine uygun 
olarak ülkemizde  yasal mevzuatta düzenlenmesi, bu mevzuat hükümlerine hükümlerine uygun 
mekanizmalarının oluşturulması ve bu mekanizmaların işleyişinin izlenmesi, başta insan hakları 
örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütlerinin bu alana ilişkin çalışmalara etkin katılım ve izleme  
faaliyeti yürütmesinin sağlanması için faaliyet yürütmüştür. 

Bu kapsamda, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu yürürlüğe girmesi  ile bu yasal 
düzenleme ve yasal düzenlemeye bağlı olarak oluşturulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 
faaliyetlleri izlenmiştir.   

 

Bu izleme faaliyeti kapsamında izlenim ve tespitlerimizi aktarmak gerekir ise ; Ülkemizin göç 
hareketleri bakımından önemli bir varış ve geçiş olmasına rağmen uzun yıllardır mevzuat alanında 
yaşanan ciddi eksiklik 4 Nisan 2013 yıllında çıkarılan (6458 Sayılı) Yabancılar ve Uluslar arası Koruma 
Kanunu ile giderilmiş ise de bu kanunun bir kısmı hükümleri hariç diğer hükümlerinin bir yıl sonra  
(11.04.2014) yürürlüğe gireceği düzenlenmekle adı geçen yasa ancak 11.04.2014 tarihinde bir bütün 
olarak yürürlüğe girmiştir. Ancak bu yasanın öngördüğü coğrafik çekince ve düzenleme gereği, 
Türkiye'nin göç ve sığınma hareketi bakımından geçmiş devlet politikalarını terk edemediğini 
göstermektedir. Her ne kadar ikincil koruma statüsü ile düzenlemesi ile kısmen de olsa etkisi 
alazaltımış olsa da coğrafik çekince içeren (Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle 
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başvuruda bulunanlara mültecilik statüsü verileceği) bu yasal düzenleme Uluslar arası mevzuatın tam 
olarak uygulanmasına engel teşkil etmektedir. 

 

Bu yasal düzenleme gereğince oluşturulması gereken bir kısım mekanizmalar henüz bu aşamada 
oluşturulmamış ve acil önemdeki ikincil mevzuat düzenlemeleri (Örneğin Geçici Koruma Yönetmeliği) 
henüz çıkarılmamıştır.  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki bu merkezi kurulların birçoğu 
henüz oluşturulmamış ve  toplantıları yapılmamıştır. Taşra teşkilatı, personel alımları aşamasında olup, 
henüz tamamlanmamıştır. 

 

Suriye'de ve Irak'ta yaşanan iç savaş ve sonrası ülkemize yönelen kitlesel göç hareketi konusunda, 
ciddi bir yetki ve mevzuat karmaşası yaşanmaktadır. Bu alanda, özelikle kampların durumu ve 
yönetimi, milyonları aşan kamp dışı sığınmacının toplumsal alana yönetim ve entagrasyonu 
konusunda yaşanan politikasızlık durumu, toplumsal gerginliklere yol açmakta, sığınmacıların 
koşullarını daha kötüleşmesine yol açmaktadır. Bu alanda başta  AFAD olmak üzere, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün  görev ve sorumluluğu net olarak tanımlanamadığı için alanda çok başlı bir durum 
gözlenmektedir.   

 

Suriye,Irak ve başka ülkelerden gelen ve gelmesi muhtemel kitlesel göç hareketleri ihtimali yanında bir 
de 16 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği ile imzalanan Vize Muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması ile AB 
ülkelerindeki çok sayıda sığınmacının da 3 yıl sonra Türkiye'ye iadesi durumu bu alandaki sorunlar 
nedeni ile ciddi endişeye yol açmaktadır. Vize muafiyeti ve Geri Kabul Anlaşması gibi birbirinden 
tamamen ayrı iki anlaşmanın aynı anlaşma içinde düzenleyen, biri yek diğerinin şartı ve alternatifi 
olarak ortaya konulan bu anlaşma zaten göç ve mültecilik bakımından ciddi eksiklik ve sorunları 
bulunan Türkiye'yi adeta yeni ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır.    

 

2-) Türkiye'nin bu konudaki  yasal mevzuattın henüz tamamlanamaması nedeni ile komisyon olarak 
mevzuat dayalı bilgi materyali ve başvuru form hazırlanması yönündeki materyali üretme çalışmamız 
bu çalışma dönemi itibari ile ertelenmiştir. 

 

3-) Ancak Komisyon olarak, sığınma hakkı kapsamında yapılan başvurularının alınması konusunda İHD 
şube yöneticileri ve temsilciliklerine yönelik üç ayrı eğitim çalışması yapılmıştır. Bu eğitim çalışmaları 
sırası ile 1 Haziran 2013 tarihinde Ege-Marmara Şube ve Temsilcilikleri eğitimi,22 Şubat 2014 tarihinde 
Doğu-Güneydoğu Şube ve Temsilcilikleri eğitimi ve 16 Mart 2014 Akdeniz-İç Anadolu Şube ve 
temsilciliklerinin eğitimi olarak yapılmıştır. Bu eğitimlerin yeni dönemde de devam ettirilmesi 
planlanmaktadır. 

 

4-) Mülteci Hakları Koordinasyonu bünyesinde 2014 Kasım-Aralık döneminde Geçici Koruma konulu ve 
2015 yıllı Ocak –Şubat ayı içinde Yabancılar ve Uluslar arası Koruma başlığı ile  çalıştay yapılması 
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planlanmıştır. Bu çalıştaylara üye örgüt olmamız nedeni ile İHD’den yönetici ve üyelerimizin katılımı 
sağlanacaktır. 

 

5-)  Mülteci Hakları Koordinasyonu bünyesinde ve ayrı olarak 20 Haziran Mülteci Günü olmak üzere 
belli günlerde yapılan basın açıklamaları yanında, Vize Kabul ve Geri Kabul Anlaşması ile Suriyelilere 
yönelik değişik ilerde gerçekleşen saldırı olaylarına ilişkin olarak basın açıklamaları yapılmıştır. Ayrıca 
içinde İHD Genel Merkezince diğer ulusal ve uluslar arası insan hakları örgütlerinin içinde olduğu 
heyet ziyaretleri ile Hatay, Urfa,Gaziantep, Şırnak ve diğer bazı illere ziyaret ve bu illerdeki 
sığınmacıların ve sığınma hakkına ilişkin raporlama faaliyeti yapılmıştır. 

 

6-) Derneğimzie ilişkin olarak belirtmek gerekir ise sonuç itibari ile, İHD’in, göç ve sığınma alanındaki 
kapasite birikimi, çalışan ve çalışması yetersiz düzeydedir. Milyonları bulan kitlesel sığınma dalgası ile 
karşılaşan ülkenin en büyük insan hakları örgütü olan derneğimizin, bu alanda çalışma yürüten diğer 
örgütleri ile durumu karşılaştırıldığında bir önce bu alana özel bir ilgi ile yaklaşması gereği açıktır.  
Gerek ulusal ve gerekse de uluslar arası faaliyet yürüten hükümet dışı örgütlerin bu alana olan özel 
ilgisi de dikkate alındığında İHD’in başta Genel Merkez yönetimi olmak üzere tüm şubelerinde en 
azında başlangıç itibari ile ‘Göç veya Mülteci Çalışma Grupları' oluşturulması önem arz etmektedir. 
Devasa boyuttaki bu hak savunuculuğu alanın İnsan Hakları Akademisinin programında özel ve ağırlıklı 
alan olarak öncelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.      

MÜLTECİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU 

 

Genel Merkezimiz bünyesinde İHD Mülteci Hakları Çalışma Grubu kurulmuştur.  

 

Çalışma Grubu, 25 Ekim 2014 tarihinde Tüm Belsen Genel Merkezi Konferans Salonu’nda  “Türkiye’de 
Göçmenlerin Sağlık Hakkı ve Güncel Durum” başlıklı panel gerçekleştirmiştir.  

 

Panelin açılışını çalışma grubu adına Cahide SARI gerçekleştirmiş, İHD’den Mustafa ROLLAS-Türkiye’de 
Sığınma Ve Mültecilik Hakkına İlişkin Genel Durum, TTB’den  Hande ARPAT -Türkiye’de Sığınmacı Ve 
Mültecilerin Sağlık Hakkı Ve Güncel Durum, Uluslar arası Af Örgütü’nden Volkan GÖRENDAĞ - 
Türkiye’de Sığınma Sistemi ve Hukuku, TİHV’den Sezai BERBER-Mülteci Ve Sığınmacıların Psiko Sosyal 
Durumları ve SES’ten Arzu TÜRKMEN - Kadın Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hakkı ve Acil İhtiyaçlar 
konularında sunum yapmışlardır.  

 

   

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI AĞI VE İHD DAVA HUKUK KOMİSYONU 
 
İHD’ ye ve İnsan Haklari Savunucularina Yönelik Baskilar 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına dayalı olmayan ideolojik bir ulus devlet yapısına 
sahiptir. Bu devlet, AB tam üyelik sürecinde Kopenhag siyasi kriterlerinin rehberliğinde kendisini 
demokratikleştirmeye çalışmaktadır. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi çabaları, insan hakları 
savunucuları açısından çok ağır bedeller ödenen bir süreç olmuştur.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe sonucu hazırlanmış bir 
anayasadır. Bu anayasa, bir bütün olarak cezasızlık politikasını benimsemiştir. Demokratikleşme 
çabaları, cezasızlık politikasını tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Cezasızlık politikası Türkiye’de 
bir kültür haline almıştır. Bu kültürle baş etmek için çok fazla çaba sarf etmek gerekir.  
 
İnsan Hakları Derneği (İHD) kurulduğu yıldan bugüne kadar yeni ve demokratik bir anayasa talep 
etmiştir ve Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorunu olduğunu ifade etmiştir, bunu bütün 
çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Türkiye’nin demokratik ve insan haklarına dayalı bir cumhuriyet 
olması için mücadelesini sürdürmektedir. İHD’nin insan haklarını bütün olarak gören yaklaşımı ve hak 
ihlallerine karşı vermiş olduğu mücadele İHD’yi hedef haline getirmiştir. Militarist devlet politikası 
İHD gibi insan hakları örgütlerini ve savunucuları için her zaman tehlikeli birer iç düşman olarak 
algılamıştır.  
Bu algılama süreci AB süreciyle birlikte değişmeye başlamıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de insan haklarına güvenlik karakterli bakış açısıyla yaklaşıldığı için insan hakları 
savunucuları güvenliği tehdit eden birer unsur olarak da kimi kurumlarca algılanmaya devam 
etmektedir. 1998 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan Andıç 
Belgesi ve Güçlü Eylem Planı İHD’nin kapatılması gereken bir iç düşman unsuru olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu belge 2000 yılında Genel Kurmay tarafından resmen kabul edilmiştir. Bu belge 
nedeniyle,  İHD Genel Başkanı Akın Birdal hedef haline getirilmiş ve 12 Mayıs 1998’de İHD Genel 
Merkezi’nde silahlı saldırıya uğramıştır. Andıç Belgesi ve Güçlü Eylem Planı belgeleriyle ilgili olarak 
2009 yılında yeniden suç duyurunda bulunulmuş, ancak herhangi bir işlem yapılmadığından konu 
AİHM’e taşınmıştır. Görüldüğü gibi, insan haklarına savunucularıan karşı suç işleyenlerle ilgili 
cezasızlık politikası devam etmektedir.  
 
Cezasızlık politikasının yanı sıra, hükümetin insan hakları politikasına da bakmak gerekir. Türkiye, 
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ni 2004 yılında kabul etmiş ve bir genelge 
ile tüm il emniyet müdürlüklerine bildirmiştir. Ancak bugüne değin bu bildirgenin uygulandığına tanık 
olmadık. Hükümet, uluslararası belgeleri tanımak da ancak uygulamada gereğini yerine 
getirmemektedir. Bu da cumhuriyetin oligarşik karakterinden kaynaklanmatadır. Cumhuriyette hala 
askeri ve sivil bürokrasi oldukça güçlüdür. Resmi devlet ideolojisini savunmada direnç 
göstermektedir. Hükümetlerin değişim politikalarına direnmektedir. Türkiye’de adli kolluk 
olmadığından bu görevi emniyet müdürlükleri yapmaktadır. Emnyiyet müdürlükleri tarafından 
hazıırlanan soruşturmalar bir fezleke ile cumhuriyet savcılıklarına iletilmekte, savcılar da bu 
fezlekeyle kişilere dava açmaktadırlar. Çok sayıda insan hakları savuncusu hakkında ifade 
özgürlüğünün kısıtlanması ve yasaklanması nedeniyle açılan davalar bu şekilde açılmaktadır. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin zorlaması ve tertibiyle İHD yöneticileri Avukat 
Hasan Anlar, Avukat Filiz Kalaycı, Avukat Halil İbrahim Vargün ve Avukat Murat Vargün hakkında 
devam eden dava bu şekilde açılmıştır. Bu davada Filiz Kalaycı yaklaşık 8 ay tutuklu kalmıştır. 24 
Ocak 2013’te, İHD MYK üyesi Avukat Hasan Anlar, İHD Ankara Şube Başkanı Avukat Halil İbrahim 
Vargün, İHD Ankara Şube eski Başkanı Avukat Filiz Kalaycı ve İHD üyesi Avukat Murat Vargün 
yargılandıkları, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (CMK 250. Madde ile görevli) 2009/309 E 
sayılı davasında, 24 Ocak 2013 günü görülen duruşmasında, ağır cezalara çarptırıldı. Av. Filiz 
Kalaycı’ya 7 yıl 6 ay, Av. Hasan Anlar’a, Av. Halil İbrahim Vargün’e, Av. Murat Vargün’e 6 yıl 3 ay 
hapis cezası verilmiştir. 
 
Anaysanın 90. Maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası sözleşmelerin 
kanunlarla çelişmesi halinde uluslararası sözleşmelerinin öncelikle uygulanacağına dair kural 
Türkiye’deki savcılıklar tarafından uygulanmamaktadır. Bu durum, Türkiye yargısının tarafsız ve 
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bağımsız olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de sivil yargı özel yetkili ve görevli ağır 
ceza mahkemeleri ve savcılıklarının bulunması nedeniyle ikiye ayrılmıştır. Bu tip özel yargılanan 
biçimleri demokratik hukuk devletlerinde olmaması gerekir, bu tip özel yargılama sistemleri devletin 
resmi tutumlarınınn dışında davranan sivil toplumu da baskı altına almak için sık sık kullanılmaktadır. 
Nitekim, insan haklarına savunucularına karşı açılan soruştuma ve davaların büyük çoğunluğu bu tip 
özel yetkili savcılıklar tarafından açılmış ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. 
Genel Başkan Yardımcımız 4,5  yıl tutuklu kalan Avukat Muharrem Erbey ve birer yıl tutuklu kalan 
Mersin şube başkanımız Ali Tanrıverdi, Siirt şube başkanımız Vetha Aydın’ a karşı açılan davaları bu 
kapsamda örnek verebiliriz. Bu davada özel yetkili savcı ve hakimler insan hakları savunucularının 
Türkiye’deki ihlalleri AB’ye üye ülkelerde dile getirmelerini ‘Türkiye’nin şikayet edilmesi’ biçimde 
bir suç olarak algılanmışlardır. Başta, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, BM İnsan 
Hakları Savucunucularının Korunması Bildirgesi gibi belgeleri görmezden gelmişlerdir.   
 
Türkiye Ceza Mevzuatı’nda ve Ceza Usul Yasası’nda da kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkına aykırı 
düzenlemeler bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. Maddesi’nde kişilerin rahatlıkla 
tutuklu yargılanmalarını sağlayıcı hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle insan hakları savucunucuları 
rahatlıkla tutuklanabilmektedirler.     
 
İnsan hakları örgütlerinin insan hakları savunucularına düzenli ve etkili hukuksal yardım sağlama 
konusunda kapasiteleri yetersizdir. Düzenli dava takibi yapılamamaktadır. Bütün çalışmalar 
gönüllülük temelinde yürütülmektedir.  
 
2012 ve 2013 Yıllarında İHD Yönetici Ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan Veya Devam 
Eden Davalar, Hakaret Ve Kötü Muameleler:  
 
24 Ocak 2013’te, İHD MYK üyesi Avukat Hasan Anlar, İHD Ankara Şube Başkanı Avukat Halil 
İbrahim Vargün, İHD Ankara Şube eski Başkanı Avukat Filiz Kalaycı ve İHD üyesi Avukat Murat 
Vargün yargılandıkları, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (CMK 250. Madde ile görevli) 
2009/309 E sayılı davasında, 24 Ocak 2013 günü görülen duruşmasında, ağır cezalara çarptırıldı. Av. 
Filiz Kalaycı’ya 7 yıl 6 ay, Av. Hasan Anlar’a, Av. Halil İbrahim Vargün’e, Av. Murat Vargün’e 6 yıl 
3 ay hapis cezası verildi. 
10 Şubat 2012’de, İHD Diyarbakır Şubesi ve kayıp yakınları tarafından 5 Şubat 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen 104'üncü "Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın" oturma eylemi nedeniyle, İHD Şube 
Sekreteri Raci Bilici hakkında Diyarbakır 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2911 "Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmekten" dava açıldı.   
2 Mart 2012’de, İHD Genel Başkan Yardımcısı Sevim Salihoğlu, Diyarbakır Şube Sekreteri Raci 
Bilici, Diyarbakır şube yöneticileri Av.Serdar Çelebi ve Av. İbrahim Çeliker  hakkında, 2010 yılında 
Rize/Kalkandere cezaevi ile ilgili yaptıkları inceleme sonrası açıklamış oldukları raporda adı geçen ve 
sonra tutuklanan infaz koruma memurlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. 
20 Mart 2012’de İHD Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi yapılmak istenen Newroz kutlamasını 
gözlemci sıfatıyla takip ettiği esnada polis ekipleri tarafından tartaklandığını ve tehdit edildiğini 
açıkladı. 
10 Nisan 2012’de, 26 Temmuz 2011 tarihinde tutuklandığı ilk duruşmada tahliye edilden İHD Siirt 
şube Denetleme Kurulu üyesi Muhsin Beydoğan, 14 Mayıs 2012 günü ikamet ettiği Siirt ilinde öğlen 
saatlerinde adının Davut Ünsal olduğunu öğrendikleri bir polis memurunun taciz ve tehditine 
isimlerini bildirdiği tanıkların yanında maruz kalmış ve bu durumla ilgili Siirt savcılığına suç 
duyurusunda bulunmuştur. Savcılık, dilekçede isim ve adresleri belli olmasına rağmen sadece 1 tanığı 
dinlemiş ve takipsizlik kararı vermiştir. Ancak, anılan polis memuru da kendisinin tehdit edildiğini 
ileri sürerek bulunduğu suç duyurusuna savcılık tarafından dava açılmıştır. 
26 Mayıs 2012’de,  Şırnak'ın Uludere İlçesinde 28 Aralık 2011 tarihinde 34 sivil yurttaşın katledilmesi 
olayının aydınlatılması ile ilgili her hangi bir gelişme yaşanmazken, olayı protesto edenler hakkında 
ise başlatılan soruşturmalar jet hızı ile davalara dönüşmeye başladı. Katliamın yaşandığı ilk günlerde 
yükselen halk tepkisine ses olabilmek amacıyla Diyarbakır'da bulunan STK'lar tarafından organize 
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edilen kınama açıklamasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İHD Diyarbakır Şube Başkanı 
M. Raci Bilici, KESK Genel Meclis Üyesi Yılmaz Güneş ve Eğitim Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi 
Zeyyat Ceylan hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava 
açıldığı öğrenildi. 30 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen etkinlik ile ilgili hazırlanan iddianamede, söz 
konusu olayda 34 yerine 35 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiği belirtilirken, yapılan protesto 
gösterisinden ise yürüyüşe geçen grubun "olayı ve iktidarı" eleştiren sloganlar attığının belirtilmesi 
dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Semih Akgün tarafından yürütülen soruşturmada 
düzenlenen etkinlik şu cümleler ile suç sayıldı: "Olay tutanakları, şüpheli savunmaları ve tüm 
soruşturma dosyası kapsamında söylemlerindeki yönlendirmelerle ve bildirimde bulunulmayan, yol 
güzergahının kapanmasına, trafiğin aksamasına neden olan ve zaman itibariyle yasaya aykırılığa konu 
olan yürüyüş."   
 27 Mayıs 2012’de İHD İstanbul, İzmir ve Aydın Şube yönetici ve üyelerinden oluşan bir insan hakları 
savunucularının Mehmet Ağar’ın bulunduğu cezaevi olan Aydın ili Yenipazar ilçesinde yaptıkları 
protesto eylemine, Türk bayrakları taşıyan, elleriyle kurt işareti yapan ve sürekli küfür ederek 
eylemcileri tahrik etmeye çalışan topluğun oluşturulduğu ve  topluluğa polisin hiçbir müdahalede 
bulunmadığı görüldü. Sonraki günlerde basında, eski özel harekatçı Korkut Eken’in, eylem sırasında 
Yenipazarda olduğunu ve eylemi uzaktan izlediğini belirten demeçlerine yer verildi.  
10 Nisan 2012’de, 26 Temmuz 2011 tarihinde tutuklandığı ilk duruşmada tahliye edilden İHD Siirt 
şube Denetleme Kurulu üyesi Muhsin Beydoğan, 14 Mayıs 2012 günü ikamet ettiği Siirt ilinde öğlen 
saatlerinde adının Davut Ünsal olduğunu öğrendikleri bir polis memurunun taciz ve tehditine 
isimlerini bildirdiği tanıkların yanında maruz kalmış ve bu durumla ilgili Siirt savcılığına suç 
duyurusunda bulunmuştur. Savcılık, dilekçede isim ve adresleri belli olmasına rağmen sadece bir 
tanığı dinlemiş ve takipsizlik kararı vermiştir. Ancak, anılan polis memuru da kendisinin tehdit 
edildiğini ileri sürerek bulunduğu suç duyurusu savcılık tarafından dava açılmıştır. 
10 Haziran 2012’de, Hakkari İHD şube sekreteri, Sait Çağlayan göz altına alınmış 14 Haziran 2012’de 
serbest bırakılmıştır. Çağlayan’a yönelik suçlamaların gizli tanık beyanına istinaden olduğu ve 
tamamen İHD çalışmalarıyla ilgili olduğu ifade edilmiştir. 
28 Haziran 2012’de, KESK ve bileşenlerine yönelik "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında 
gözaltına alınan İHD EUROMED yönetim kurulu üyesi Osman İşçi, mahkeme tarafından tutuklanarak 
Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.   
28 Haziran 2012’de, İHD Sakarya şube yönetim kurulu üyesi Hanım Koçyiğit KCK soruşturması 
kapsamında 25 Haziran günü Sakarya’da gözaltına alınarak Ankara ya getirildi, tutuklanarak Sincan F 
tipi cezaevine konuldu. 
29 Eylül 2012’de 25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında Terörle Mücadele Şubelerine 
bağlı polis ekiplerinin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde düzenledikleri eşzamanlı 
operasyonlar sonucu 32’si Mersin’de olmak üzere gözaltına alınan 38 kişiden arasında BDP Mersin il 
eşbaşkanları Musa Kullu ve Aynur Aşan ile İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin de 
bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
14 Kasım 2012’de İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin 
önünde açlık grevleriyle ilgili eylem yapmak isteyen İHD Genel Başkan Yardımcısı Rıza dalkılıç, İHD 
İstanbul Şube başkanı Ümit Efe, İHD İstanbul Şube Yöneticileri Sevim Kalman, Neriman Deniz, Ali 
Koçyiğit, Osman Özkan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
14 Kasım 2012’de, Siirt Barosu avukatlarından ve İHD Siirt şube yöneticisi Roja Arslan Durdu’nun 
açlık grevinde olan  müvekkilleriyle görüşmeye gittiği Siirt Kapalı Cezaevine B1 vitamini götürmesi 
nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştır. 
16 Kasım 2012’de, İHD Adana Şube Yöneticisi Dilek Hoş yasa dışı örgüt üyeliği iddiasıyla 
tutuklanmış ve Adana/Karataş Kadın Cezaevine konulmuştur. 
22 Kasım 2012’de, Türkiye ye giriş yapan Ümit Yeter isimli kişinin yanında getirdiği B1 vitamini 
ampullerini izinsiz getirmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılmış, vitaminleri İHD İstanbul şubeye 
götüreceğini beyan etmesi üzerine, şube başkanı Ümit Efe savcılığa çağrılarak ifadesi alınmıştır. 
11 Aralık 2012’de Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi İHD MYK üyesi Avukat Tugay Bek’i ve Avukat 
Sevil Aracı Bek’i Genel Seçimler öncesinde 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen basın 
açıklamasına katılmaktan dolayı, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem 
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yaptığı” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220/6. maddesi uyarınca 3 yıl, 1 ay 13 gün hapis 
cezasına çarptırdı. Savcı esas hakkındaki görüşünde sanıkların beraat etmesi gerektiğini belirtmişti. 
Ancak, Mahkeme, Tugay ve Sevil’in katıldığı basın açıklamasında hiçbir şey söylememelerine ve 
hiçbir pankart taşımamalarına rağmen skandal bir karar vererek  cezalandırdı. Dava temyiz edildi. 
14 Aralık 2012’de Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde basın açıklaması yapan İHD Ankara Şubesi 
yöneticisi Cengiz Mendillioğlu, kendisini cep telefonuyla arayan bazı kişilerin kendisine ajanlık 
yapması teklifinde bulunduklarını ifade etti. 
25/30 Ekim 2012, 4/17 Kasım 2012 tarihlerinde Çanakkale de “süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri 
nedeniyle yapılmak istenen destek etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle İHD MYK üyesi Hüseyin 
Küçükbalaban, İHD Çanakkale Şube Başkanı Serpil Bayar, şube yöneticilerinden Hayrettin Pişkin ve 
önceki dönem İHD Çanakkale şube başkanı Kenan Döner hakkında soruşturma açıldı. Hüseyin 
Küçükbalaban 27 Aralık 2012 günü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ifade 
verdi.        
4 Mart 2013!te, İHD MYK üyesi Sevim Salihoğlu; evine sabah 9.30 cvarında 2 sivil polis memurunun 
gelerek, (Aynı polis memurları 14 Haziran 2012 tarihindede eve gelerek takipli olduğunu söylemişler) 
görevli olduklarını ve kendisini tanıdıklarını, bu adreste hala oturup oturmadığını, yalnız yaşayıp 
yaşamadığını, eski soyadını kullanıp kullanmadığını ve aklına gelmeyen birkaç soru daha sorarak 
gittiklerini ifade etmiştir, Salihoğlu polis memurlarını hangi nedenle ve nerden kapıma geldiniz diye 
sorduğunda çok net yanıt alamadığını sadece İçişleri bakanlığından olduklarını ve kendilerininde 
bilmediği (Sorulduğunda net yanıt alınamadığından) yasayla orada olduklarını söyleyerek gittiklerini 
söylemiştir. 
1 Haziran 2013’te, Gezi parkında yaşanan polis baskısını protesto etmek için Malatya Emek ve 
demokrasi platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması nedeniyle Malatya cumhuriyet baş 
savcılığı tarafından Malatya İnsan Haklar Derneği Şube başkanı Servet Akbudak ile Eğitim sen Şube 
Başkanı Ali Ekber  Baytemur hakkında soruşturma başlatıldı. 
7 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şube üyesi Hatice Onaran: “Üyesi bulunduğum İHD derneğine 
periyodik gelip gitmelerimden bir gündü. 10-15 dakikalık mesafeye polisin keyfi engelleri ve 
engellemeleri nedeniyle 1 saat dolaşarak gitmek zorunda kaldım. Gerek gidişte gerekse dernekte 
bulunduğum zaman içinde polisin sürekli gaz bombası atması nedeniyle yoğun gaza maruz kaldım. 
Aradan bir gün geçmesine rağmen hala boğazım ağrıyor, sesim çıkmıyor ve ara ara midem bulanıyor. 
Gözlerimde oluşan yoğun yanma bir gün sonra geçse de kızarıklık geçmedi.” dedi. 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şube üyesi Selahattin Okçuoğlu: “Gezi olayları dolayısıyla Taksim 
(Gezi Parkı) olaylarını yerinde görmek için IHD yönetiminde gözlemci olarak 2 grup halinde 4’er 
kişilik ekiple olay yerine gittik. Gezi Parkına kadar herhangi bir müdahale olmadı- saat 15:00 basın 
açıklaması yapıldı ve insanların Gezi Parkına girmeleri sağlandı- fakat 20 dk. Geçmeden alana gaz 
bombası atıldı. Alandan uzaklaşmak zorunda kalıp Ceylan Otelinin yanına sığındık. Daha sonra polis 
müdahale etmesin diye konuştuk. Aracı olunmasını istediler. Biz göstericilerle polis arasında tampon 
oluşturmaya çalışırken çatışma çıktı ve onlarca binlerce gaz bombası atıldı ve biz arada kaldık. O 
kadar çok gaz yedik ki gözlerim açılmadı. Miğdem bulandı ve yere yığıldım. Daha sonra Haytt Otelin 
görevlileri bizi içeri çekip limon, sirke ve benzeri şeylerle tedavi etmeye kalktılar. 3 saat mahsur 
kaldım ve günlerce gözlerim ve midem ağrıdı.” dedi. 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şube üyesi Gönül Erdem: “31 Mayıs 2013 tarihinde başlayarak 16 
Haziran 2013’te,ne kadar polisin yoğun kullandığı gaza maruz kaldım. İnsan Hakları Derneği üyesi, 
çalışanı ve aktivisti olarak ‘Gezi Parkı’ protestolarını gözlemek, tanıklık yapmak için müdahalenin 
yapıldığı Taksim civarı yerlerde bulunuyorduk. Bunu nedenle bir çok defa yoğun gaza maruz kaldım. 
Özellikle 11 Haziran 2013 çok yoğun gaza maruz kadım, nefes almakta zorlandım, gözlerimi 
açamıyordum. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kollarımda kızarıklık oldu. O günden beri artan 
bir öksürük var.” dedi. 
29 Haziran 2013’te, İHD Balıkesir şubemize başvuran Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin etnik 
kökenlerinden dolayı uğradıkları haksızlığı (Emlakçıdan kiraladıkları eve, ev sahiplerinin kürt 
olmalarından dolayı sokulmamaları üzerine emlakçıya vermiş oldukları komisyonun verilmemesi 
konusunda) araştırmak üzere  gittikleri MİNE EMLAK’ta darp ve kaba dayağa maruz kalmıştır. 3 gün 
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iş göremez raporu verilen İHD MYK üyesi Haşim Uslu ve İHD Balıkesir şube üyemiz Hamza 
Karabulut suç duyurusunda bulunmuştur. 
11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şube üyesi Cezmi Özdemir; “İstanbul İHD Şubesi adına 06.07.2013 
tarihinde Taksim İstiklal caddesinde gözlem yapmaktaydım. Galatasaray Lisesi önünde çok yoğun 
tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi atıldı. Olağanüstü bir durumdu diyebilirim. Göbeğime ve 
bacaklarıma plastik mermilerin değdiğini hissettim. Hafif yaralanma ve kızarma oluştu.”dedi. 
16 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şube üyesi İHD üyesi Ahmet Cihan; “16.06. 2013’te, İHD 
gözlemcisi olarak görevli olduğum İHD önünde kolluk görevlilerinin gaz bombası atmasını 
engellemem için, görevimi belirterek kolluk kuvvetlerine ‘’rica’’da bulunduğum sırada darp edildim. 
Ayrıntılarını ekte sunduğum şikâyet dilekçemde belirttiğim gibi sol bacak üstkısım darp, ayakta darp 
sonucu kırık.”dedi. 
18 Temmuz 2013’te, Balıkesir İL Emniyet Müdürlüğü tarafından İHD MYK üyesi Haşim Uslu ve 11 
memur hakkında 1 ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin 
müdahalesini protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle adli işlemlerin başlatılası için Balıkesir 
Valiliğine yazılmış ve Haşim Uslu ifade vermek için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştır. 
Haşim Uslu, ifadesini cumhuriyet savcısına vermek istediğini bildirmiş, savcılık tarafından henüz 
çağrılmamıştır. 
Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Haziran 2012’de “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11 kişiden 
aralarında BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın 
da bulunduğu 10 kişi 22 Haziran 2012’de tutuklanmıştı. 7’si tutuklu 11 kişinin yargılanmasına 30 
Temmuz 2013’te Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe 
ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, aralarında BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD 
Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 8 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 5’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Mehmet Toktay ve Gökhan İmer için ise 
beraat etti. 
2 Ağustos 2013’te, İHD MYK üyesi Haşim Uslu’ya Balıkesir İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
tarafından 1 ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesini 
protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları kanununun 125. Maddesi 
kapsamında disipin soruşturması başlatılmıştır. 
 
2 Ağustos 2013’te, İHD MYK üyesi Hüseyin Küçükbalaban kendisinin ve ailesinin Çanakkale de 17 
FH 677 plakalı araçta bulunan 2 kişi tarafından gün boyu takip edildiğini, daha sonra takipçilerin 
değişerek başka şahıslar tarafından takibin devam ettiğini, takipçilerin Küçükbalaban’ın evini kamera 
ile kaydettiklerini ve fotoğraf çektiklerini belirtmiştir. Kendisi ve ailesi için kaygılanan Küçükbalaban 
aynı gün Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. 
 
6 Aralık 2013 tarihinde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri 
Avukat Gülizar Tuncer Çağlayan Adliyesi’nde organize bir linç saldırısına uğramıştır. İçlerinde Ali 
Haydar Yıldız isimli ağır hasta bir mahpusun da sanık olarak yargılanmakta olduğu bir davanın 
duruşmasından sonra, yakınlarını kaybetmiş müdahil ailelerinden 10-15 saldırganın vahşi saldırısına 
uğrayan Av. Gülizar Tuncer, yerlerde sürüklenerek tekmelerle, yumruklarla darp edilmiş, ağza 
alınamayacak küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Av. Gülizar Tuncer katıldığı bu 
davada sanık olarak yargılanan Ali Haydar Yıldız’ın avukatı değildir. Ailesi İnsan Hakları Derneğine 
başvuruda bulunan felçli ve yatalak durumda bulunan bu mahpusu derneğimiz adına takip etmektedir. 
Av. Gülizar Tuncer derneğimizin ilkeleri ve inançları doğrultusunda, hiç hareket edemeyen ve çok ağır 
hasta durumda bulunan Ali Haydar Yıldız’ın durumunu takip etmekte, işlemlerini yürütmektedir. Hiç 
bir uzvu tutmayan, hiç bir ihtiyacını karşılayamayan bir mahpusun suçu ne olursa olsun haklarının 
derneğimiz tarafından savunulması ilkesel ve doğru bir tutumdur.   Derneğimizin hasta mahpuslar 
listesinde Ali Haydar Yıldız’ın adının yayınlanmasından ve ilgili basın açıklamalarımızdan sonra bu 
olayda hayatını yitiren mağdur yakınları derneğimize gelerek “neden onun haklarını savunuyorsunuz” 
diye hem derneğimizi,  hem de Gülizar Tuncer’i sorgulamış, tehdit etmişlerdir.   
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5 Aralık 2013’te MYK üyemiz Mustafa Rollas hakkında 9 Eylül 2007 tarihinde İzmir Fuar Asayiş 
Amirliğinde müvekkillerini sormak için gittiği karakolda uğredığı darp ve şiddetle ilgili Emniyet 
müdür yardımcısı Ayhan Gökdeniz tarafından açılan polise mukavemet ve hakaret davası (İzmir 6. 
Asliye ceza mahkemesinde görülen  2013/465 esas)  20 Ocak 2014’e ertelendi. (Mustafa Rollas anılan 
Emniyet amiri ile kendisine şideet uygulayan 3 polis memuru hakkında dava açtı ve o dava bu dava ile 
birleştirildi)  
 
 
 

TOPLU MEZARLAR, KAYIPLAR FAİLİ MEÇHULLER VE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME 
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KADININ İNSAN HAKLARI 
 
 
Kadına yönelik yaşam hakkı ihlallerini önleme ve eşitlik mücadelesini destekleyecektir.  Bu nedenle 
açılmış olan kadına yönelik şiddet davalarının özellikle kadın hareketinin izlemediği davaları 
şubelerimiz ve temsilciliklerimiz aracılığıyla izledik ve kadınlara destek olduk. 
 
İHD kadına yöneli şiddet kapsamındaki ihlalleri şubeleri ve basın taraması yaparak izledi ve 
sonuçlarını 2013 ve 2014 8 Mart haftalarında kamuoyu ile paylaştı. Anvak bu  dönemin kadın 
hareketliliği dolayısıyla planladığı şiddet raporu ile ilgili kamuoyuna brifing verme faaliyetini 
gerçekleştiremedi.  
Kadın örgütleri ile birlikte cinsel şiddeti önleme hazırladığı raporları kadın örgütleriyle paylaşarak 
ortak önleme ve ilgili yasal değişikliklerin yapılması mücadelesini sürdürecektir. kara 
 
Kadına yönelik şiddetin sonlanması için kadın örgütlerinin oluşturduğu platformlara katıldı ve 
kararlaştırılan eylemlerde yer aldı..  
 
 
Kadın örgütleri ve yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yaparak, yerellerde kadın sığınma evlerinin 
açılması için çalışma yürütme kararını uygulayamadı. 
 

ÇOCUK HAKLARI 
 
ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 
  
Çocuk hakları komisyonu olarak faaliyetlerimizi genel başlıklar halinde özetlemek gerekirse, 
öncelikle çocuklara yönelen yaşam hakkı ihlali olmak üzere,  cezaevinde özgürlüğünden 
yoksun bırakılan mahpus çocuklar, çalışma hayatındaki çocuklar,  toplum ve ailesi tarafından 
şiddet görmüş çocuklar, cinsel istismara uğrayan çocuklar, özellikle ana dilde eğitim başta 
olmak üzere eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuklarla ilgili kimi çalışmalar ve hükümet 
nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

Çocuk işçiliği, çocuk ölümleri, çocuğa yönelik şiddet gibi çocuk hak ihlallerinin sosyal ve 
ekonomik açıdan çok önemli bir insan hakları sorunu olduğu raporlarla kamuoyu 
bilgilendirilmiştir. 

Yine devlet kaynaklı çocuk yaşam hakkı ihlalleri, çocuk ölümleri, göz altında ve toplumsal 
olaylarda çocukların bedensel bütünlüklerine yönelik saldırılar, işkence ve kötü 
muameleler  yıllık ve özel raporlarla sürekli bir biçimde raporlanarak duyarlı kamuoyu 
bilgilendirilmiştir. 

Ancak genel başlıklar haricinde komisyonumuz cezaevlerindeki çocuklar için ÇOCUK 
CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİ ismiyle özel ve etkili bir çalışmaya öncelik etmiştir. 
 
İHD-Eğitimsen ortaklığıyla “Çocuk Hakları İnsan Haklarıdır” kitapçığı hazırlanmış ve 
şubelerimiz aracılığıyla yaygın biçimd dağıtılmıştır. 
  
ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİ : 
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İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem 
Çocuk Derneği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu 
(TUHAD-FED), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Öz-Ge Der), Ceza İnfaz 
Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Türkiye 
Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, İştar Kadın Merkezi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Çocuklar 
İçin Adalet Takipçileri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Çakıl Derneği, 
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES), Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Özgürlükçü Hukukçular 
Derneği, Diyarbakır Barosu, Mersin Barosu, Sinetopya, Çocuklar Aynı Çatı Altında Derneği 
(ÇAÇA), Türk Tabipleri Birliği, Yeniden Sosyoloji Derneği, 7 Renk LGBT Der, Akdeniz Göç-Der, 
Tarlabaşı Toplum Merkezi, BES (Büro Emekçileri Sendikası), Mersin Çocuk Hakları Derneği 
  
Olmak üzere sayısı 32 yi bulan bir çok örgüt ve kurum kuruluştan oluşmakta ve Türkiye 
genelinde derneğimiz şubelerinin öncülüğü ile, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Mersin 
ili olmak üzere Beş ilde örgütlenmiş, Van, Adana, Siirt gibi illerde de yerel koordinasyon 
örgütlenmeleri faaliyetleri devam etmektedir. 
  
Genel merkezimizin öncülüğü ile başlangıçta sadece yedi sivil toplum örgütü temsilcileri 
olarak bilgi ve birikimlerimizi bir araya getirme ve cezaevindeki çocuklarımız için duyarlılık 
yaratmak amacıyla kampanya başlatma kararı aldık. Ancak daha yapılan ilk toplantıda çocuk 
cezaevlerinde yaşanan hak ihlal ve işkencelerin ancak çocuk tutukluluğuna son verilerek 
sonlandırılabileceği çünkü cezaevi ve kapalı sistem infaz sisteminin en temel sorun olduğu 
konusunda hem fikir kalarak, çocuk tutukluğuna son verilebilmesi içinde çocuk cezaevlerinin 

kapatılmsı konusunda kampanya başlatma kararı aldık.. Çocuk tutukluluğuna son verilmesi 
demek cezaevlerinin kapatılması demekti. Bizi yola çıkaran ikinci etmen ise çocuk 
cezaevlerine bunca yaşanan utanca rağmen Adalet Bakanlığının 15 çocuk cezaevi yapılacağını 
müjdelemesi ve üstüne üstlük bunlarında F tipi olacağını kamuoyu ile paylaşmasıydı.  
 

Girişimimiz dahilinde bu gün itibariyle sayısı 32 ye ulaşan ve belki de Türkiye Demokrasi ve 
İnsan Hakları Mücadelesinde ilk kez bu kadar çok sivil toplum örgütü birleşeninden oluşan 
girişimimiz, hazırlamış olduğu deklarasyon ve raporlarla, bilimsel veriler ve “canlı tanık 
anlatımları” ile de kamuoyuna paylaşmaya çalıştığımız, çocuk cezaevleri bir çok yönüyle, hiç 
bir şekilde ne topluma ne de özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların toplumla 
bütünleşmesine hizmet etmediği anlatılmaya çalışılmış ve duyarlılık yaratılmıştır.  Bu amaçla 
Türkiye genelinde yukarıda belirtilen Beş İlde eş zamanlı olarak sayısız eylem etkinlikler 
yapmıştır. 
2014 de 10 Aralık İnsan Hakları Haftasında çocukların haklarını öğrenebilmesi için Eğitim-sen 
ile birlikte çacuk hakları broşürü basıldı ve şubelerimiz ve eğitimsen aracılığıyla çocuklara 
ulaştırıldı.  
 

  
Bunlardan bazıları; 

1-      Ankara, İstanbul, Mersin; Diyarbakır, İzmirde beş ilde birden eş zamanlı olarak 
çocuk cezaevleri önünde basın açıklamaları ve değışik tarihlerde sokak etkinlikleri 
yapıldı.. 

  



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 61	

2-      Ankara Sincan, İstanbul Maltepe, İzmir Şakran ve Diyarbakır da Çocuk 
Cezaevinde bulunan mahpus çocuklarla sürekli biçimde irtibat kurularak yalnız 
bırakılmadı ve elden geldiğince her tür hukuki ve insani destek sağlandı.. 

  
3-      Yine beş ilde. Cumhurbaşkanlığına, TBMM ye, Adalet Bakanlığına sunulmak 
üzere,  Çocuk Cezaevleri Kapatılsın istemli imza kampanyası stantları kuruldu. Stantlar 
çevresinde kamuoyunda duyarlılık yaratmak için etkinlikler yapıldı.. 

  
4-      TBMM İnsan Hakları Komisyonuyla, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü ile yine adalet Bakanlığı bünyesinde Mağdur Hakları Dairesi Başkanlığı ile 
görüşmeler yapıldı. Unicef Türkiye Temsilcilği ile ve TBMM de gurubu bulunan 
partilerle görüşmeler yapıldı. 

  
5-      Mersinde akademisyenler, alanda çalışan uzmanlar ailelerin de katılımıyla, 10-11 
Mayıs 2014 2014 TÜRKİYESİNDE ÇOCUK CEZAEVLEİ GERÇEĞİ” çalıştayı ve paneli 
düzenlendi, 

  
6-      Girişim adına Sinetopya tarafından çekilen “Çocuklar Naziktir” isimli bir film 
hazırladı ve bu film ilk gösterimini mersinde yaptı ve değişik etkinliklerde gösterimi 
yapıldı. 

  
7-      Yine mersin panelinde sunulmak üzere 2014 TÜRKİYESİNDE ÇOCUK CEZAEVLEİ 
GERÇEĞİ isimli kapsamlı Rapor rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.. 

  
8-      Diyarbakır da 27- 28 eylül 2014 Girişim ilkeleri Çocuk ve suç başlarını içeren iki 
gün süren çalıştay yapıldı. 

  
9-      Yine girişim adına İstanbul Barosunun düzenlediği ve yine uluslar arası 
hapishaneler sempozyumuna katılındı.. 

  
10-  Devrimci 78 liler girişiminin düzenlediği 12 eylül Utanç Müzesi etkinlerinde forum, 
film gösterimi ve fotoğraf sergisi ile katılındı. 

  
11-   Sincan çocuk Cezaevinde işkence gören çocukların davası girişim olarak takip 
edildi.. 

  
12-  Takip edecek süreç için Ocak 2015 de İzmirde iki günlük çalıştay, Nisan ayında 
İstanbulda tanıtım konseri, çocul hakları gününde beş ilde bir dizi etkinlik kararları 
alındı..   

  
Yukarıda kısaca başlıklar halinde sayılan eylem ve etkinlikler gibi benzer faaliyetler girişim 
bünyesinde kampanya boyunca devam edecektir.  Yine çocuk hakları komisyonumuz el 
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verdiği ölçüde sokakta çalışan çocuklar, şiddet ve istismar mağduru çocuklar, eğitim ve sağlık 
hakkından mahrum bırakılan çocuklar gibi diger alanlardaki çocuklarla ilgili spesifik faaliyetler 
örgütleme ve bu alanlarda kamuoyunda duyarlık yaratma çabası içinde olacaktır.  
 
 

CEZAEVLERİ 
 

CEZAEVLERİ VE HASTA MAHPUSLARIN DURUMU 
İHD hapishanelerin varlığına, zorla kapatılma biçimindeki şiddet uygulamasına karşıdır ve bu 
kurumların infaz mekanları olarak ömrünü tamamladığı düşüncesindedir. İnsan doğasına aykırı olan 
bu mekanların artık infaz hukukunda yeri olmamalıdır. Ancak ne yazık ki hapishaneler var ve bir 
şiddet mekanizması biçiminde örgütlenmiş olan devletin şiddeti en üst düzeyde yaşattığı alanlardan 
biri olarak varlığını sürdürmektedir 
İnfaz sistemindeki sorunlar hepimizin malumudur; Türkiye’deki infaz anlayışı insani olmayan bir 
yaklaşım üzerine kuruludur. Cezaevlerinin fiziki yapısı, infaz koşullarının yarattığı olumsuzluklar, 
özellikle tecrit uygulamasının fiziki ve psikolojik etkileri de herkes tarafından bilinmektedir. 
Mahpuslar beslenme, hijyen,sağlığa ulaşım hakkı gibi en temel haklarından, insani yaşam 
standartlarından yoksun biçimde yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Bunun yanı sıra uzun süreli hapis 
cezalarının ve tecriti had safhaya vardıran hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı kuralların, disiplin cezalarının 
mahpusların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de gözler önündedir  
 Burjuva hukuku açısından baktığımızda bile, tutuklu veya hükümlü olarak hapishanelerde kalanlar 
mevcut hukuk sisteminin, yasaların suç saydığı fiilleri işledikleri gerekçesiyle, buna yönelik bir 
yaptırım olarak kamu adına cezalandırılıp hapse atılmışlardır ve infaz biçimi, cezaları çekme yöntemi 
de kamu adına yürütülmektedir. Dolayısıyla o zaman bu kişilerin hak ve özgürlükleri devlet güvencesi 
altında olmalıdır. 
 Ancak böyle olmamaktadır, devlet gerçek yüzünü göstermekte ve başta yaşama hakkı olmak üzere en 
temel hak ve özgürlükleri yine devlet tarafından ortadan kaldırılmaktadır. Cezaevlerinde her türlü 
işkence ve kötü muamele uygulamasıyla karşılaşan mahpuslara insanca yaşama hakkı tanınmamakta, 
sağlığa ulaşma hakkı ve tedavi olanakları engellenmektedir. Bugün hapishanelerdeki yaşamsal 
sorunlar ya da sağlık sorunları sadece ağır hasta mahpusların tahliye edilmemesiyle sınırlı değildir. 
Öncelikle mahpusların düzenli ve yeterli tedavi, teşhis, kontrol imkanlarına ulaşmasının güç olması bir 
yana doktora erişim imkanları dahi yoktur.  Mahpus sayısının yüzlerce olduğu hatta ikibini bulan 
hapishanelerde dahi sürekli doktor bulunmamaktadır. Çalışan doktorların uzman olmayışı bir yana 
hapishanelere “aile hekimliği” uygulaması getirildiğinden bu yana doktorlar haftada 2 ya da 3 sefer 
yarımşar gün cezaevlerinde bulunmakta ve bu kısıtlı süre içinde hastalıkların teşhis ve tedavisi 
mümkün olamamaktadır. Durumları ağır olan ve hapishane revirinde tedavi olanağı olmayan 
mahpuslar kendilerini uzun süre ilgili sağlık kurumlarına sevk ettirilmamaktedir. Sevk kararları çıksa 
bile bu sefer araç ya da personel eksikliği nedeniyle hastaneye ulaşmak mümkün olamamaktadır. 
Hastanelere ulaşılsa jandarmanın müdahalesi, kelepçeli muayenenin dayatılması, hastanelerin zaten 
yoğun olması ya da kimi zaman hekimlerin tıp etiğine uygun hareket etmemesi nedeniyle teşhis ve 
tedaviler ya hiç yapılamıyor ya da yetersiz bir muayene ile mahpuslar geri gönderilmektedir. Kalp 
krizi gibi acil müdahaleyi gerektiren durumlarda ise hapishanelerde geceli gündüzlü kalan bir hekimin 
bulunmayışından ötürü zamanında müdahale edilemediği için hastaneye götürülmesi için gerekli 
izinler çıkıncaya kadar bu konumdaki hasta mahpuslar genellikle yaşamlarını yitirmektedir.  
Öncelikle bu konuda yargı organlarınca temel alınan 5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirleri’nin 
İnfazı Hakkında Kanun’un eksiklikleri, yanlışlıkları ve uygulamadaki sorunlar üzerinde durmak 
gerekiyor. 2005 yılında yürürlüğe giren bu İnfaz Yasa'sı mahpusları insan yerine koymayan, otoriteyi 
ve kuralları dayatan, yaşama hakkını değil güvenlik sorununu öne çıkaran bir anlayışla hazırlanmıştır.  
 Söz konusu yasanın “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi”” başlığını taşıyan 
16. Maddesinde “Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu 
koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike 
oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre 
iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.” denilmektedir. Üçüncü fıkrada ise “….. geri bırakma kararı, 
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Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin 
sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer 
Cumhuriyet Başsavcılığınca verilir” hükmü yer almaktadır. 
Bu konudaki önemli bir sorun, mevcut kurumsal yapısı ve siyasi iktidara bağlılığı nedeniyle tarafsız 
davranamayan, bu nedenle de verdiği kararlarda, bilimsel ve  objektif kriterlere uygun 
değerlendirmeler yapmayan Adli Tıp Kurumu’ (ATK) nun halen resmi bilirkişi konumunu sürdürüyor 
olmasıdır. Nitekim Güler Zere olayında Adli Tıp Kurumu Başkanı çok açık bir şekilde itirafta 
bulunmuştu. Demişti ki; “; ‘Bu hastayla ilgili vereceğimiz kararda, hastanın yararını düşündüğümüz 
kadar, toplumun bazı kesimlerinin düşüncelerini de düşünmek zorundayız, bu nedenle dosyasına da 
bakarız, bu insanların zarar verdiği insanlar da var, ona da bakmak lazım…’” Bir sağlıkçı, bir hekim 
ya da bir bilirkişi önüne gelen insanın hangi suçu işlediği, hangi siyasal görüşe sahip olduğu üzerinden 
bir değerlendirme yapamaz. Hipokrat yemini etmiş bu hekimler hem bu şekilde bir değerlendirme 
yapıyorlar hem de bunu açık bir şekilde itiraf etmektedirler. Yani taraf olduklarını,  devletten yana 
taraf olduklarını belirtip muhaliflerin,  özellikle de radikal sol örgütlerin ve Kürtlerin dosyaları 
önlerine geldiğinde nasıl davranacaklarını açık bir şekilde ifade etmektedirler. 
Bilindiği gibi 20 Ekim 2000’da başlayan ve 22 Ocak 2007 tarihinde sona eren dünyanın en uzun süreli 
açlık grevi eylemlerinde Türkiye’de 126 kişi hayatını kaybetmişti. Bu eylem sırasında sayısı yüzlerle 
ifade edilen mahpus sakat kaldı ve başta Wernicke Korsakoff  Sendromu olmak üzere sürekli 
hastalıklarla yaşamak zorunda bırakılmıştır. 
Bu mahpuslar bir devlet politikasıyla açlık grevi ve ölüm oruçlarını sona erdirmek için önce tahliye 
edilse de daha sonra dışarıda da ölüm orucuna devam edildiği için haklarında çıkartılan yakalama 
kararlarıyla tekrar hapishanelere gönderilmeye başlandı. Nitekim o dönemde ATK yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamalar da dikkat çekicidir. ATK önce WKS hastalığı için “organik bir akıl 
hastalığıdır, bu hastaların iyileşmesi mümkün değildir, hatta bir yıl içinde ölebilirler” açıklamasını 
yapmış, ancak dışarıda eylemler sürdürülünce bu iyileşemez hastalık birdenbire iyileşebilir olmuş ve 
cezalarının infazının ertelenmesine gerek olmadığı cezaevinde kalabilecekleri yönünde raporlar 
verilmiş, infaz savcılıkları da bu raporlara dayanarak yakalama kararları çıkarmışlardır. Türkiye 
hapishanelerinde halen 20’yi aşkın Wernicke Korsakoff’lu mahpus tek başlarına yaşamlarını sürdürme 
imkanı olmamalarına, ciddi hafıza problemleri taşımalarına rağmen içeride tutulmaktalar. 
Dolayısıyla yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ve mevcut yapısal sorunlar sebebiyle, hiç 
tartışmasız biçimde ATK bağımsız değildir ve resmi bilirkişilik uygulamasına derhal son verilmelidir. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler resmi belgesi olan ve üye ülkelerce de kabul edilen İstanbul Protokolü 
gereği tutuklu ve hükümlü konumda da olsa her “hasta”nın kendi doktorunu seçme ve raporlarının 
bağımsız bilirkişilerce hazırlanmasını isteme hakkı vardır. Üniversite hastaneleri, eğitim araştırma 
hastaneleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri, hasta mahpusların sağlık durumlarıyla ilgili objektif 
süreçler yürütüp raporlar hazırlayabilir.  
5275 Sayılı Yasa’nın 16. Maddesinin 3. Fıkrasında cezanın infazının ertelenmesi için ya ATK 
tarafından hazırlanan rapor ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık 
kurullarınca düzenlenen raporların ATK’nın onayına sunulması ile ilgili düzenleme mevcuttur. 
Uygulamada ATK, tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporları onaylamak için sağlık dosyası 
ve mevcut raporlarıyla yetinmeyip hasta mahpusu da İstanbul’a çağırmaktadır. Bu durum başlı başına 
bir eziyet halini almakta ve devam eden süreçte de genellikle hastanelerin sağlık kuruları tarafından 
verilen “cezaevinde kalamaz” biçimindeki raporları ATK onaylamamakta, hasta serbest 
bırakılmamaktadır.  
          ATK’ nın mevcut yapısından ötürü hapishanede tedavisi mümkün olmayan ya da çok ağır sağlık 
sorunları bulunan kanser hastaları için dahi tahliye edilmeleri yönünde raporlar düzenlenmiyor. Zira 
kuruma göre hastaneye kaldırılmakla tedavi için yapılması gerekenler de gerçekleştirilmiş oluyor. 
Buna rağmen, ATK’nın bütün bu olumsuz yapısına rağmen, durumunu çok ağır bularak “cezanın 
infazının ertelenmesi” gerektiği yönünde rapor verdiği mahpusları bekleyen diğer bir sorun da 
24.1.2013 tarihinde 6411 Sayılı Yasa’yla birlikte 16. Maddede yapılan değişiklikle “toplum güvenliği 
için tehlikeli olmama” şartının getirilmiş olmasıdır. Yani yasanın aradığı biçimde “Maruz kaldığı ağır 
bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame 
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ettiremeyen” hasta mahpusların toplum güvenliği için tehlike oluşturup oluşturmayacağı araştırılmakta 
ve güvenlik gerekçesiyle serbest bırakılmaları engellenmektedir.  
Hasta Mahpusun kendisi bir tehlike oluşturmasa da örgüt tarafından propaganda malzemesi 
olabileceği veya ailesinin örgüte yakın olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde 
bulunabilecekleri gibi olasılıklar sıralanarak hasta mahpuslar cezaevinde ölüme terk 
edilmektedirler. Buradaki sorun kesinlikle güvenlik kaygısı veya özgürlük-güvenlik ikilemiyle 
açıklanamaz. Devletin açık biçimde düşmanca yaklaşımı vardır ve esas tehlikeli olan da budur.  
Ölümcül bir hastalığa yakalanmış mahpusların yaşam hakkının polisiye bir sorunmuş gibi ele 
alınarak tedavilerinin engellenmesi, devletin bilinçli bir şekilde, tasarlayarak adam öldürmesidir 
ve ağır bir suçtur. 
 
             İnfaz ertelenmesi sürecinde yaşanan bir diğer sorun, bu konudaki ATK raporlarının ve 
kolluktan gelecek raporların hazırlanma sürecinin hayli uzun sürmesi ve bu süre zarfında durumu ağır 
olan, bir gün dahi cezaevinde tutulmaması gereken mahpusların yine ölüme terk edilmesidir. Adalet 
Bakanlığı verilerine göre 2002-2013 yılları arasında hapishanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 
1989. Türkiye hapishanelerinde haftada 5 kişi yaşamını kaybediyor. Bu ölüm oranı toplumdaki ölüm 
oranının yaklaşık 4 katı. Yani hapishaneler normal yaşama göre 4 misli daha fazla ölüm riski 
yaratıyor. Yine Bakanlığın verilerine göre yalnızca 2013 yılında 14 mahpus adli tıp kurumundan rapor 
beklerken hayatını kaybetti. 
 Yine bir diğer sorun da İnfaz Yasası’ndaki düzenlemenin başlığının “Hapis cezasının infazının 
hastalık nedeni ile ertelenmesi” biçiminde olması ve yargı organlarınca tutuklular değil, yalnızca 
hükümlüler için infaz ertelemesi öngörülmüş gibi algılanmasına yol açtığından uygulamada ciddi 
sorunlara neden olmasıdır. Oysa ki, yargılaması tamamlanıp Yargıtay onayıyla birlikte suçluluğu 
kesinleşmiş ve cezasının infazına geçilmiş biri için uygulanan düzenleme, henüz yargılaması devam 
eden, 'masumiyet karinesi' gereği suçluluğu kesinleşinceye kadar masum sayılması gereken bir kişi 
hakkında öncelikle uygulanmalıdır. Ayrıca 5275 Sayılı Yasa’nın 116/1. Maddesinde “Bu Kanunun; 
………….. hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi ……….. tutuklular hakkında da 
uygulanabilir” hükmü yer almaktadır. Ayrıca 20 Mart 2006 tarihli 2006/10218 Sayılı Yönetmeliğin 
54. Ve 186. Maddelerinde infaz ertelemesine ilişkin 16. Maddede düzenlenen hükümlerin tutukluluk 
haliyle uzlaşır nitelikte olanlarının tutuklular hakkında da uygulanacağı ifade edilmiştir. Zaten aksi 
olması mümkün değildir ve ceza yargılama hukuku da infaz hukuku da insan hakları hukuku da bunu 
gerektirir. 
                Ancak buna rağmen mahkemeler, Adli Tıp Kurumu (ATK) dan verilmiş raporun varlığına 
rağmen hasta mahpusları sırf “tutuklu” oldukları için serbest bırakmamaktadırlar.  Mahkemeler 
yasalardaki kimi belirsiz görünen ifadeleri olması gerektiği gibi hak ve özgürlükler lehine 
değerlendirmeyip takdir haklarını olumsuz yönde kullanmakta ve yukarıda aktarılan düzenlemelere 
uygun davranmamaktadırlar. Aslında infaz yasasının 116/1. maddesi yoruma açık olmayacak bir 
şekilde infaz ertelemesinin tutuklular için de uygulanabileceğini belirtmektedir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 05 Mart 2013 tarihinde, Gülay Çetin/ Türkiye kararında 
“Tutuklu iken yakalandığı kanser sonucu cezaevinde yaşamını yitiren Gülay Çetin’in hükümlülerin 
ağır hastalık nedeniyle serbest bırakabileceğine ilişkin hükümlerden, tutuklu olduğu için 
yararlandırılmaması nedeniyle”  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) işkence yasağını 
düzenleyen 3. ve ayrımcılık yasağını düzenleyen ve 14. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 
Türkiye’yi mahkûm etmiştir. AİHM ayrıca hastalığın ileri aşamalarında olmasına rağmen kemoterepi 
uygulaması için gerekli ortam ve olanaklara kavuşmasını engelleyen, tahliye kararı vermeyen yerel 
mahkeme ile Yargıtay’ı sorumlu tutarken, Hükümete de tutukluluk koşullarıyla ilgili düzenlemelerde 
her türlü insani önlemi almaları gerektiği önerisinde bulunmuştur. Ayrıca ATK’nın verdiği raporun 
ancak bir ay sonra savcının önüne gelmiş olması ve bu süre içinde başvurucunun ölmüş olduğu 
gerçeğini dikkate alan AİHM, yaşamsal konularda bürokrasinin bu kadar ağır işlemiş olmasını da 
eleştirmiş ve ATK’nın yeniden yapılandırılarak prosedürlerin basitleştirilmesi gerekliliği noktasında 
Hükümete uyarılarda bulunmuştur. 
Türkiye’de yargı organları AİHM’in çok yakın bir tarihte vermiş olduğu bu karardan sonra da 
Anayasa'nın 90. maddesi gereği bir iç hukuk normu haline gelen uluslar arası sözleşmelere 
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uymamakta, soruna ne insani ve vicdani açıdan ne de hukuki açıdan bakmaktadırlar. Oysa ki genel 
olarak mahpus hakları ve özel olarak da hasta mahpusların hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi dışında İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi, Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi ve AB 
Temel Haklar Şartı'nda hastalar için öngörülen düzenlemeler mevcuttur ve Türkiye’deki mahkemeler 
buna uymak yükümlülüğündedir. 
2006 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce yeniden düzenlenen Avrupa Cezaevi 
Kuralları’na göre:Cezaevindeki sağlık hizmetleri genel toplumsal sağlık sistemiyle yakın ilişki içinde 
örgütlenmelidir ve uyum içinde olmalıdır. Mahpuslar yasal durumları nedeniyle ayrımcılığa tabi 
tutulmaksızın ülkedeki sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olmalıdır. Genel sağlık 
sisteminde mevcut olan gerekli tüm tıbbi, cerrahi ve psikiyatrik olanaklara ulaşma imkanı mahpuslara 
sağlanmalıdır…Her cezaevinde en az bir uzman doktorun bulunduğu bir revir bulunmalıdır. Tam gün 
çalışan bir doktorun bulunmadığı yerlerde yarım zamanlı çalışan bir doktor mahpusları düzenli 
olarak ziyaret etmelidir….Özel tedaviye ihtiyacı olan hasta mahpuslar cezaevinde bu tedavinin 
gerçekleştirilemediği hallerde bu amaca özgülenmiş kurumlara ya da sivil hastanelere 
nakledilmelidir. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabul edilen Birleşmiş Milletler Her Hangi Bir Biçimde 
Tutuklanan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin Prensipler Bütünü’nün 25. 
maddesine göre “…. ikinci kez tıbbi muayene yapılması veya tıbbi mütalaa alınması için yargısal veya 
diğer bir makama talepte bulunma hakkına sahiptir” 
Türkiye hapishanelerinde bırakalım ikinci muayene hakkını ilk muayene ve tedavi imkanı bile 
güçlükle sağlanabilmekte, çoğu kez büyük engellerle karşılaşılmakta ve tedavi girişimleri sonuçsuz 
kalmaktadır. 
Mevcut yasal düzenlemelerde ve uygulamada sorun taşıyan diğer bir konuya, “ağırlaştırılmış 
müebbet” hapse mahkum edilen mahpusların konumudur. Bilindiği gibi insani olmayan bir 
cezalandırma biçimi olarak ölünceye kadar cezaevinde kalacağı öngörülen bu konumdaki mahpusların 
infaz koşulları da son derece ağırdır ve sağlıklı insanları dahi çok kısa sürede hasta edebilecek 
ölçüdedir. 
5275 Sayılı İnfaz Yasası’nın 25. Maddesinde, şartla salıverilme yasağının dışında ağır hastalık 
hallerinde de “Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez.” hükmü yer aldığı için, 
zaten son derece ağır tecrit koşullarında ve tek kişilik hücrelerde tutulan mahpuslar ağır hastalık 
durumlarında dahi serbest bırakılmayıp ölüme terk edilmektedirler.  
Hapishanelerde sağlığını yitiren ve durumu ağırlaşan hasta mahpuslar için tek kurtuluş yolu serbest 
bırakılmaları, özgür yaşama ve farklı tedavi olanaklarından yararlanabilmeleridir. Burada özellikle 
kanser hastalığı gibi moral desteğe, ailenin, sosyal çevrenin yardımına ihtiyaç duyan hastalar açısından 
dışarıdaki havayı solumak önemlidir. 
Özellikle 2013 yılında değişik cezaevlerinden almış olduğumuz en yoğun başvuru kelepçeli tedavi ve 
tedavi sırasında hatta ameliyathanelere bile kolluk güçlerinin girmesi üzerine doğan hak ihlalidir.  
 
Hasta Mahremiyeti ve Özel Hayatın Gizliliği Anayasal Haktır. Hasta mahremiyetinin ihlaline 
neden olacak bu tavır ve davranışlarla ilgili derneğimize şikâyetler gelmektedir. Bu ve benzeri 
davranışları dolayısıyla kolluk kuvvetlerinin ve onlara bu emri verenlerin Anayasal suç işledikleri 
bilinmelidir. Bu bağlamda gerek tıbbı müdahale gerekse muayene sırasında kolluk kuvvetlerinin ve 
hastane yönetiminin hasta mahremiyetini ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde tavır 
sergilemesi anayasaya aykırıdır. 
 
Bu yıl yaşanılanlara bir örnek bunu çok iyi ifade etmektedir; 
 
“On dokuz Mayıs Üniversitesine burun kemiği ameliyatı olması için getirilen mahpusun güvenliğinden 
sorumlu jandarma ameliyathane iç koridorunda beklemek isteyince, ameliyathane sorumlusu Prof. 
Dr.Kenan Erzurumlu, “steril olan bir ortamda sağlık görevlileri dışında kimsenin bulunamayacağını” 
belirterek, jandarmadan ameliyathane dışında beklemelerini istemiş, talebi olumlu karşılanmayınca 
duruma tepki göstererek görevinden istifa etmiştir.” 
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Ulusal ve uluslararası hasta hakları ne diyor: 
 
Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta, mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de 
edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir”  
“Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir 
gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi gerekir. “Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi 
müdahale sırasında bulunmamasını isteyebilir.”  
 
Yine Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kuralları’nda (Kural 33) “kelepçe, zincir, demir ve 
dar gömlek gibi kısıtlama araçlarının, cezalandırma vasıtası olarak kullanılamayacağı” 
düzenlemesi yer almaktadır. Yine aynı madde; “zincir ve demir”in kısıtlama için 
kullanılamayacağını belirtmektedir.   
 
Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve insan 
onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel bir yükümlülükleri 
bulunmaktadır.  
 
Derneğimizin birçok şubesine yapılan başvurularda gözlemlediğimiz bir başka hak ihlali olarak sizinle 
paylaşacağımız başlık Hipokrat yemini yapmış olan fakat yemine uygun davranmayan bazı 
hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı kolluk güçlerinin mevzuata uyarak kelepçeyi 
çıkarmak istemesine rağmen hekimin talebi ile kelepçe çıkarılmamaktadır. Buda tam tersi bir ihlalin 
hekim tarafından yapıldığını göstermektedir. Konuyla ilgili birçok şubemiz bu hekimleri bulundukları 
meslek örgütüne bildirmekte ve haklarında soruşturma açılmasını talep etmektedir. Hasta hakları 
yasalarla güvence altına alınmıştır. Diğer yandan Hekimlik mesleğinin nasıl yürütüleceği, ulusal sağlık 
mevzuatında, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nde, Hasta Hakları 
Yönetmeliği’nde, Uluslararası Sözleşmelerde, İstanbul Protokolü’nde ve Dünya Tabipler Birliği 
Bildirgelerinde tanımlanmıştır. Hekimler hastaların ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate almadan mesleklerini 
yürütmek zorundadır. Bu bağlamda Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi ve tıbbı müdahalesi de öteki 
hastalarınki gibi, kişilik haklarına saygılı, hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılmalı 
ve onların gizlilik hakları korunmalıdır. Polis ya da diğer kolluk görevlileri hiçbir zaman muayene ve 
tıbbı müdahale ortamında, ameliyat halinde ameliyathane iç koridorunda bile bulunmamalıdır. 
Hekimin, bu koşulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı ve sorumluluğu vardır. 
Hükümlü ve tutuklu hastaların haklarının korunması için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. 
Devlet ve görevlileri İnsan haklarını ve hasta haklarını tanımayan ve ihlal yapan değil bu hakları 
koruyan kollayan komunda olmalıdır. 
 
Cezaevlerindeki hasta mahpuslarla ilgili taleplerimiz şöyle sıralanmaktadır.  
 
1- Cumhurbaşkanlığının özel af niteliğinde cezanın kaldırılması ile ilgili prosedüründe değişiklik 
yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarih ve 20 sayılı 
Genelgesi’nde özel af taleplerinde yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. Bu işlemler arasında 
hükümlünün tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kurulundan alacağı sağlık raporunun 
onaylanmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi, bu yetmezmiş gibi Adli Tıp Kurumu isterse 
hükümlünün Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Adli Tıp Kurumu tekelinin 
genelge ile kabul edilmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır. Nitekim bu kadar çok sayıda ağır 
mahpus olmasına rağmen af yetkisinin sınırlı olarak kullanılması prosedürün mahpus aleyhine 
olduğunu göstermektedir. Bu prosedürde Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, tam teşekküllü devlet 
hastanelerinin verecekleri raporlar yeterli görülmelidir. 
 
2- 5275 sayılı İnfaz Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrasında cezanın infazının ertelenmesiyle ilgili 
olarak Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen 
raporlarının Adli Tıp Kurumu’nun onayına sunulması ile ilgili düzenlemenin kaldırılması 
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gerekmektedir. Uygulamada Adli Tıp Kurumu tam teşekküllü hastanelerin vermiş olduğu raporları 
onaylamak için hasta mahpusu da İstanbul’a çağırmakta, bu durum başlı başına bir eziyet halini 
almaktadır. Adli Tıp Kurumu genellikle de verilen raporları onaylamamaktadır. Bu nedenle yasanın bu 
hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle ertelenmesinin Adli Tıp tekelinden 
çıkarılması gerekir. 
 
3- 5275 sayılı İnfaz Kanununun 16. maddesinde Ocak ayında yapılan değişikliğe bile Adli Tıp 
Kurumu direnmektedir. Kanun değişikliği ile hayati tehlike kriteri yerine yaşamını tek başına idame 
ettirememe kriteri getirilmiştir. Ancak bunun yanı sıra Cumhuriyet Savcılarına geniş bir taktir yetkisi 
tanınarak toplum güvenliği bakımından tehlikeli kabul edilecek mahpusların hastalığına rağmen 
tahliye edilmemesi düzenlenmiştir. Nitekim bu hüküm gerekçe gösterilerek Metris Cezaevinde 
hükümlü olarak tutulan Ramazan Özalp, Salih Tuğral, ve Ergin Aktaş  Adli Tıp Kurumunun 
cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen tahliye edilmemiştir. Kanundaki bu kriterin mutlaka 
kaldırılması gerekmektedir.  
 
4- Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır. Bilimsel kriterlerden ziyade bilimsel 
olmayan kriterler ile hareket eden ve tamamen siyasal iktidarın etkisinde olan Adli Tıp Kurumu’nun 
bu tekeli kaldırılmalı, üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıkları veya Sağlık Bakanlığı’nın 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri gibi kurumların bilirkişilik vasfı kabul edilmeli, buna göre 
düzenlemeler yapılmalıdır.  
 
5- Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Üçlü ve İkili Protokoller İnfaz Yasasının 
71. maddesi ile uluslararası kurallara ve etik ilkelere uygun değildir. Bu protokollerle hasta 
mahpusların sağlık sorunlarının çözülemediği ve yeni bazı sorunları beraberinde getirdiği (kelepçeli 
muayene gibi) bilinmektedir. Adalet Bakanlığı’nın bir an önce hapishanelere hastane ve revir yaparak 
nitelikli personel ( Uzman doktor gibi) ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. 
 
6- Özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishanelerdeki tecrit koşulları hastalıkları 
tetiklemekte ve mahpusların hastalıklarının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden olmaktadır. Tecrit 
uygulamaları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla 
hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son verilmelidir. 
 
7- Hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkanları iyileştirilerek ve hijyen 
sağlanarak, mahpusların beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır. 
 
8- 5275 sayılı kanundaki adli-siyasi ayrımı yapılarak siyasilere daha ağır ve daha fazla infazı 
düzenleyen hükümler kaldırılmalı, kanun bir bütün olarak, özgürlüğünden yoksun bırakılan ya da 
hapsedilen kişilerin korunması ile ilgili BM kurallarına uygun hale getirilmelidir. 
 
9- Bir önceki yasama döneminde TBMM tarafından onaylanan İşkenceye Karşı Sözleşmenin seçmeli 
protokolü uyarınca 1 yıl içerisinde oluşturulması öngörülen ulusal önleme mekanizmasının sivil 
toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinden oluşması gerekmektedir. Böylece hapishanelerin 
etkili bir şekilde denetlenmesi sağlanmalıdır. 
 
10- Hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet Bakanlığı’nın acilen tüm 
hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mahpusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların kayıtlarını 
tutması sağlanmalıdır. 
ÇALIŞMA DÖNEMİMİZDE CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
2013-2014 yılında da Cezaevleri işkence ve onur kırıcı muamele iddiaları sürekli devam etmektedir. 
Psikolojik boyutu ağır basan işkenceler yanı sıra ilk dönemlerde sürekli sürdürülen giderek daha uzun 
aralıklar ve yaygın bir keyfiyete dönüşen çıplak aramalar, hoş geldin dayakları sayım nizamı, hazır ol 
duruşu, ayakta sayım istemine karşı uymayan mahpusların tekme tokat dövülmesi, şikâyetleri 
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sürmekte, hücrelere girip dayak atma, bağırıp çağırma, küfür etme devam etmektedir. Özellikle çocuk 
mahpuslara dönük baskılar daha fazla yoğunlaşmıştır. 
Faaliyet dönemimizde Mahpus Yakınları Ve Avukatlar İçinde Kötü Muamele dönemi olmuştur. 
Ziyaretçilere Kayıt esnasında onur kırıcı şekilde davranılmaktadır. Hakaret edilmekte, gözaltı 
tehditlerine maruz kalmaktadırlar. Ziyaretçilerin kayıt işlemleri sırasında alınan bilgileri Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine verilmektedir. Bayan ziyaretçiler dâhil olmak üzere hem 
askerler hem de gardiyanlar tarafından arama yapılmaktadır. İç çamaşırlarına kadar bakılmakta bazen 
giysileri soyulmaktadır. Duyarlı kapıdan geçerken metale karşı duyarlı cihaz en ince ayara alınmış 
durumdadır. Öyle ki kemer-ayakkabı bir yana, iç çamaşırlarındaki teller, saç tokaları dahi alarm 
verebilmekte avukatlar üzerlerindeki metal eşyaları hatta sutyenlerini dahi çıkarmaya zorlanmakta ve 
defalarca bu kapıdan geçmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca ayakkabılar duyarlı kapıdan geçmeden 
önce çıkarılmakta X-R cihazından geçirilmekte ve duyarlı kapıdan terlikle geçilebilmektedir. Duyarlı 
kapıyı geçebilme başarısını gösterenler için elle üst araması aşaması başlamakladır. Avukatlar X-R 
cihazından geçilmesine rağmen onur kırıcı, aşağılayıcı taciz boyutuna varan elle aramalara tabi 
tutulmaktadır. Elle arama sırasında ayakkabı çıkartılması ve aranması istenmektedir. 
 
Bir devlet düşünün, mahpuslarına her türlü işkenceyi, eziyeti reva gören, ailelerine ve avukatlara 
baskıcı uygulamaları dayatan, onur kırıcı ve insanlık dışı yaptırımlara yönelen ve o karşı konulmaz 
iktidar gücü karşısında duranları kırıp döken, ezen, söven gerektiğinde yok eden bir güç olsun. 
Cezaevine atıp kendine mahkûm ettiği insanlarına her türlü mevzuatın üstünde bir uygulama dayatsın 
ve buna uymayanlara dayak, disiplin cezası, görüş yasağı, hücre cezası gibi cezalar uygulasın. 
 
Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve insan 
onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel bir yükümlülükleri 
bulunmaktadır.  
Bu temel yükümlülük, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesinde 
açık bir şekilde düzenlenmiştir: “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve 
insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir.”  
 
Yine BM Mahpusların Islahı İçin Temel Prensiplerin 1. maddesi; “Bütün mahpuslara doğuştan 
sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır.” demektedir.  
 
İşkence ve kötü muamelenin diğer biçimleri ise, uluslararası hukukta ve iç hukukumuzda mutlak 
bir şekilde yasaklanmıştır. İşkenceyi meşrulaştırmanın hiçbir yasal zemini olamayacağı gibi; bu 
yasağın savaş, olağanüstü hal gibi durumlar da dâhil olmak üzere hiçbir istisnası yoktur. 
 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 3; “Hiç kimse, işkenceye ya da insanlık dışı yahut aşağılayıcı 
muameleye ya da cezaya tabi tutulmayacaktır.” 
Ancak, tüm bu düzenlemelere rağmen işkence suçu işlenmeye devam edilmekte; özellikle cezaevleri 
gibi, mahpusların özgürlüklerinden uzun sürelerle yoksun bırakıldıkları alanlarda ise mahpuslar bu 
suçlar karşısında daha fazla savunmasız durumda kalmaktadırlar. Cezaevlerinin dışarı ile bağlantısının 
kopuk olması, çoğu zaman işlenen suçtan çok geç haberdar olunmasına neden olmaktadır. Bu durum 
ise işkencenin tespitini ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesini neredeyse olanaksız 
kılmaktadır. Yine, mağdurun, işkenceye maruz kaldığı mekânda tutulmaya devam edilmesi ve failleri 
ile sürekli karşı karşıya olması da hak arama ve şikâyetçi olma iradesini olumsuz anlamda 
etkileyebilmektedir. İşkence suçunun yanı sıra, mahpuslara uygulanan muamele ve kısıtlama 
araçlarının hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasının bizzat işkence olarak değerlendirilebileceği 
gözden kaçırılmamalıdır.  
2013-2014 çalışma dönemimizde SEVK (SÜRGÜN)LER 
Son yıllarda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri raporları incelendiğinde en yoğun hak ihlali yaşanan 
başlıklarından birisinin de zorunlu sevkler yani  sürgünler olduğu görülür. 
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Bingöl cezaevinden gerçekleşen firar olayından sonra daha da yoğunlaşan adeta Kürt mahpuslardan 
intikam alma girişimde bulunan yetkililer, mahpuslara karşı tecridin daha da derinleşmesini 
planlamakta, mahpusun onurunu çiğneyerek iradesini teslim almak istemektedir. 
 
Cezaevi komisyonumuzun 19.12.2013 verilerine göre 23.09.2013 -19.12.2013 tarihleri arasında; 
Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Edirne cezaevlerinden, Tekirdağ Bandırma, Edirne, 
Silivri cezaevlerine 345 mahpus sevk edilmiştir. 
Bulundukları cezaevinden sevk edilen mahpusların büyük çoğunluğunun aileleri o bölgede oturmakta 
olup en yakın mesafe 1648 km dir. Ekonomik durum bakımından aileler için ciddi sorunlar yaşanacağı 
ve aile ile iletişim tamamen engellendiği gözlemlerimiz arasındadır.  
Oysaki Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No’lu Genel Raporunda belirttiği görüşünü 2005 yılı 
Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret üzerine 2006 yılında yayınladığı raporunda da yinelemiştir. 
Raporun 22. paragrafında ele aldığı üzere: 
“Aile bağlarının kopmaması için özel çaba gösterilmelidir. Bu bağlamda: 
Mahpuslar, mümkün olduğu ölçüde ailelerinin ya da yakın akrabalarının bulunduğu yerlerin yakınında 
bulunan cezaevlerine yerleştirmelidir. Denilmektedir. 
Sevklerin gerçekleştiği cezaevi idareleri Hükümlü ve tutuklu nakillerinin çoğu zaman yetersiz 
kapasiteden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bölgede kampüs cezaevlerinin de yapılıyor olması 
sürgünleri hukuki meşruiyetten uzak kılmaktadır. Zira Diyarbakır kampüs cezaevi inşaatının 2014 
Nisanında biteceği kararlaştırılmıştır.  
Nakillere gerekçe olarak yer sıkıntısı gösterilmektedir ki bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin 
uygulanması hakkında kanunun 56. Maddesine göre geçerli bir sebeptir. İnfaz kanunu ( MADDE 56.- 
(1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle 
gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka 
kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca 
belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.) .Ancak m 56 nın lafzi 
yorumundan da anlaşılabildiği gibi ‘konumlarına uygun kurumlara nakledilmeleri ‘ gerekmektedir. 
Yani Batmandan, Diyarbakır’dan, Mardin’den alınan hükümlü ve tutukluların Türkiye’nin öteki ucu 
anlamına gelen Edirne, Tekirdağ, Bandırma vb. illerdeki hapishaneler e gönderilmesinin konumlarına 
uygun olmasıyla bir bağlantısı yoktur. Ayrıca sürgün edilen hükümlü ve tutukluların hepsinin siyasi 
mahpuslar olduğu belirlenmiştir. Bu durum infaz kanunun 2. maddesi ile bağdaşmamaktadır.( 
MADDE 2.- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, 
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer 
fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım 
yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. 
Madde 2’den anlaşıldığı gibi infaz kuralları herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Sürgüne gidenlerin 
hepsinin siyasi tutuklu veya hükümlü olması anayasa madde 10(kanun önünde eşitlik ilkesi) ile de 
çelişmektedir. Benzer düzenleme AİHS m14 te (ayrımcılık yasağı)  yer almaktadır. Buradan 
anlaşılacağı gibi aslında sorun yer darlığı değil, siyasi mahpuslardan Bingöl cezaevinde gerçekleşen 
firar olayının hesabını soran zihniyettir. 
Cezaevlerinde yapılan sürgünlerin faturası mahpuslara ve ailelerine kesilemez. Bir devletin bu kadar 
yüksek sayıda vatandaşını hapsetmesi tamamıyla yüksek suç oranıyla açıklanamaz. Bundan emniyet 
birimleri ve yargının genel yaklaşımının da kısmen sorumlu olması gerekir(99)22 sayılı bakanlar 
komitesi tavsiyesi) Dolayısıyla devlet kaynaklarının yetersiz olduğu gerekçesiyle sürgünler 
gerçekleştiriyor ise ve ailelere mağduriyet yaşatılıyorsa devlet vatandaşının bu maddi manevi 
kayıplarını karşılamalıdır.  
Avrupa işkenceyi önleme komitesi nin 2 nolu genel kararında “aile bağlarının kopmaması için özel 
çaba gösterilmelidir” ibaresi yer alır. Ayrıca CPT standartlarında “mahpusların dış dünyayla 
temaslarını makul düzeyde devam ettirmesi de çok önemlidir. Her şeyden önce mahpuslara aile ve 
yakın arkadaşlarıyla ilişkilerini devam ettirebilme imkânı verilmelidir. Bu bağlamda ailesi uzakta 
yaşayan mahpuslar için ziyaret ve telefon teması kurallarının uygulanması konusunda esnekliğe gerek 
olduğunun örneğin bu tür mahpusların ziyaret saatini biriktirebilmesine veya aileleriyle telefonla 
temas kurabilmek için daha iyi imkânlara izin verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.  
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Sürgünleri TCK m.20 (ceza sorumluğunun şahsiliği) açısından incelersek ailelerin de bedel ödemek 
zorunda bırakıldığı gerçeğiyle karşılaşırız. Her ne kadar mahpusların yaptıklarından ötürü cezaevinde 
yatmıyorlarsa da 1800 km ötedeki cezaevine gitmek onlar için bir cezadır ve ciddi bir masraftır. 
Ülkemizde bu masrafı karşılayamadığı için veya başka yükümlülüklerinden ötürü yakınını 
göremeyenlerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Bu maddi manevi bir bedel ödetmedir.  
Nakillerdeki bir diğer önemli mesele hasta mahpusların naklidir. Yolculuk yapması sakıncalı olan ağır 
hasta mahpuslar bile nakledilmişlerdir. Yine infaz kanunu 58/2 de nakil sırasında mahpuslara onur 
kırıcı şekilde yaklaşılmaması ve yolculuğun eziyete çevrilmemesi gerektiği hükmü yer almaktadır. 
Ancak mahpuslardan gelen şikâyetler personelin bu hükme uymayarak keyfi uygulamalar yaptıkları 
yönündedir. Mahpuslar taciz hakaret ve tehditlere maruz bırakılmıştır. Oysa CPT’nın 11. Genel 
raporundan alınan bu pasajda ilişkilerin nasıl olması gerektiği özetlenmiştir. “ İnsani bir cezaevi 
sisteminin temel taşı, mahpuslarla ilişkilerinde doğru yaklaşımın ne olması gerektiğini bilen, işini 
sadece bir görev değil meslek olarak gören, iyi seçilmiş ve eğitilmiş cezaevi personeli olmuştur.  
Mahpuslarla olumlu ilişkiler kurmak, bu mesleğin temel özelliği olarak görülmelidir”. 
Daha önce de davası sonuçlanmamış tutukluların da sevk edilenler arasında olduğuna değinmiştik. Bu 
durumda avukata erişim sorunsalı ile karşılaşılmaktadır. Avukatların Görevleri Hakkındaki BM Temel 
İlkeleri de avukatla görüşmek için yeterli zamana sahip olma ve gizli görüşme hakkını tekrar 
etmektedir. 8. ve 22. ilkelerde şöyle denilmektedir:  
“Tutuklanan, alıkonulan veya hapse atılan herkese, avukat tarafından ziyaret edilmek, kendisiyle 
iletişim kurmak ve kendisine danışmak için yeterli fırsatlar, zaman ve tesisler gecikmeden, 
dinlenmeden veya sansüre uğramadan sağlanmalıdır. Bu tür müzakereler, kolluk kuvvetlerinin görüş 
mesafesinde olabilir ancak işitme mesafesinde olmamalıdır”. “Hükümetler, avukatlar ile müvekkilleri 
arasında, profesyonel ilişkileri gereği gerçekleşen tüm görüşmelerin ve müzakerelerin gizli olduğunu 
kabul etmeli ve buna saygı duymalıdır”.  
Avrupa İşkencenin ve Diğer İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi 
Komitesi (“CPT”) uzun yıllardır hukuki yardıma erken erişimin işkenceye karşı bir koruma olarak 
önemini vurgulamaktadır. CPT, taraf devletlere yardımcı olmak için tasarlanmış, kabul edilebilir 
standartlar, şartlar ve uygulamalardan oluşan birçok Genel Rapor düzenlemiştir. İkinci Genel 
Raporunda, hukuki yardıma erişimin alıkonulan kişilere kötü muamele edilmesine karşı temel bir 
koruma olduğunu, özgürlükten mahrum kalınmasının başlangıcından itibaren geçerli olması 
gerektiğini ve avukat ile iletişim kurma ve avukat tarafından ziyaret edilme ve ilke olarak, sorgulama 
sırasında avukat bulundurma haklarını içermesi gerektiğini belirtmiştir. Avukatların görevleri 
hakkında BM temel ilkelerinden ve CPT raporlarından da anlaşıldığı gibi mahkûmların sürgün 
edilmesi avukatlarına olan erişimi engellemekte ve adil yargılanma hakkının da gasp edilmesine yol 
açmaktadır. CPT raporlarında vurgulanan bir diğer mefhum da avukatlara hemen erişimin aslında 
işkenceyi ve kötü muameleyi önlemede ne kadar elzem olduğudur. 
 
 
CEZAEVİNDE ENGELLİ OLMAK.. 
Türkiye’de özellikle 1980 sonrası inşa edilen neredeyse bütün hapishane tipleri iki katlı binalar 
halindedir. Bu binalarda koğuş tek katlı olsa dahi, atölyeler, işlikler, bazı hapishane tiplerinde ziyaret 
kabinleri, revirler üst katlarda yer almaktadır. Yani iki kat üzerine inşa edilen bu hapishanelerde 
gerekli donanım da olmadığından görme engelliler ve ortopedik engelliler koğuşları ve çıkabilirlerse 
havalandırmalarına hapis durumdadır ve ortak kullanım alanlarının çoğunu kullanamamaktadır. Kaldı 
ki 2000 sonrası inşa edilen F, L ve T tipi hapishanelerde ise “oda”ların büyük bölümü iki kat 
halindedir. Alt kat banyo, lavabo ve masa, sandalyenin bulunduğu yaşam alanı üst kat ise yatakların 
bulunduğu bölümdür. Bu modelin kendisi engelli mahpusların göz ardı edildiğini göstermektedir. Yine 
bu hapishanelerde ortak yaşam alanlarının, atölyelerin önemli bir kısmı üst katlardadır. Hapishaneler 
ve engellilik konusunun bir diğer ayağını ise engelli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında 
kendisine ulaşılan ortopedik engelli iki engelli ziyaretçilerin anlatımları insanlık onuruyla 
bağdaşmayacak uygulamaların varlığını göstermektedir. Tekerlekli sandalye kullanan bu iki mahpus 
yakını da hapishaneye giriş sırasında, duyarlı kapıdan geçebilmek için tekerlekli sandalyelerinden 
indirildiklerini ve duyarlı kapıdan sürünerek geçmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir.  
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Hiçbir güvenlik kaygısı bu ve benzeri uygulamaları haklı çıkaramaz. Bu uygulamayı ortadan 
kaldıracak tedbirler düşünülmelidir. Bakanlık gerekirse duyarlı kapıdan ötmeden geçebilecek 
materyallerden yapılmış bir tekerlekli sandalyeyi bu tür durumlarda kullanılmak üzere almalı ve 
ortopedik engelli ziyaretçiler bu sandalyeyi kullanarak duyarlı kapıdan geçebilmelidir. Hapishane 
ziyaretleri, görüşülen mahpusların anlatımlarından görülmüştür ki ring araçları engellilerin 
kullanımına uygun değildir. Ortopedik engelli bir mahpusun her mahkeme ve hastane ziyareti 
sırasında bu araçları kullanmak zorunda kalması tasavvur edilmesi dahi zor güçlükler yaratmaktadır. 
Ring araçları engellilerin kullanımına uygun olarak yeniden düzenlenmeli, engelli mahpusların 
kullanabileceği hale getirilmelidir. Bu gerçekleştirilene kadar, kendilerine eziyet anlamına gelen 
ringlerin kullanımı yerine mahkeme ve hastaneye ambulanslarla götürmek gibi geçici çözümler 
düşünülebilmelidir. 
CEZAEVİNDE LBGT BİREY OLMAK.. 
Adalet bakanlığı verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 79 LGBT mahpus bulunmaktadır. LGBT 
mahpusların hapishanenin kendi özgünlükleri nedeniyle kimliklerini gizleme olasılıkları; lezbiyen, gey 
ve biseksüel mahpusların kendi beyanları olmadığı sürece kayda geçme imkânının olmadığı göz önüne 
alınırsa bu sayının gerçeği ifade etmekten uzak olduğu tahmin edilebilir. Ceza ve tevkif evleri Genel 
Müdürlüğün ifade ettiği 79 sayısı önemli oranda görünür durumda olan trans mahpusları 
kapsamaktadır. Sağlıklı istatistiki verilere ulaşılabilmesi cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri 
nedeniyle mahpusların ayrımcılığa uğramadığı ve kendilerini açıkça ortaya koyabilecekleri ortamda 
mümkündür.  
LGBT mahpuslara ilişkin (CİSST) 23 Ağustos 2013 tarihli ikinci bilgi edinme başvurusunda 
Bakanlığa, sayıları 79 olarak ifade edilen LGBT mahpusların sadece trans mahpuslardan mı oluştuğu, 
eğer öyle değilse “lezbiyen, gay, biseksüel, trans kategorilerine göre dağılımı” sorulmuştur. Genel 
Müdürlük tarafından verilen cevap ise Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün bu konuda ne kadar 
hazırlıksız ve deneyimsiz olduğunun göstergesidir. 
Bilgi edinme başvurusu ve yapılan hapishane görüşmeleri sırasında edinilen bilgiler göstermektedir ki 
LGBT mahpuslar hapishaneye girişte LGBT olduklarını ifade edip (eğer varsa) LGBT’lerin 
bulunduğu bir koğuşa gitmek isterlerse kendilerinden LGBT olduklarını gösteren, ispatlayan sağlık 
kurulu raporu isteniyor. LGBT mahpuslar bu sağlık kurulu raporunu almaları için kendilerine heyet 
raporu verebilecek devlet hastanelerine gönderiliyorlar ve muayeneden geçmek zorunda bırakılıyorlar. 
Bir insanın kendi kimliğini doktor raporuyla ispatlamak zorunda bırakılması onurunu rencide edici bir 
uygulamadır. LGBT mahpusların hapishaneye girişte LGBT olduklarını sağlık kurulu raporuyla 
belgelemek zorunda kalmaları insanlık onurunu rencide edici bir uygulamadır. Bu uygulama 
kaldırılmalıdır. 
 
 
TALEPLERİMİZ 
 

ü F Tipi Cezaevi ile genelde tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir. Hasta mahpuslar derhal 
serbest bırakılmalı ya da cezalarının infazları yeniden sağlıklarına kavuşasıya kadar 
ertelenmelidir 

 
ü  Cezaevlerinde Haklarında işkence ve kötü muamele yapmak nedeniyle soruşturma açılmalı, 

açılan kamu görevlilerine, soruşturma sonuçlanıncaya dek hemen görevden el çektirilmelidir.  
ü Tek kişilik izolasyon yada üç kişilik küçük grup tecridine ilişkin rejimler mahpusların fiziksel- 

psikolojik-sosyal bütünlüklerini bozmaktadır. Bu nedenle tecride dayalı infaz rejimi, 
uygulayanların inisiyatifine bırakılamaz derhal kaldırılmalıdır.  

ü Uluslararası standartlar ile yasaklanan zincir, demir gibi kısıtlama araçlarının kullanılması 
önlenmeli, kısıtlama araçları cezalandırma amacıyla kullanılmamalıdır.  

ü Özellikle işkence iddialarında olmak üzere, mahpusların muayeneleri İstanbul Protokolü 
uyarınca standart adli muayene formu kullanılarak kapsamlı biçimde yapılmalıdır.  
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ü Mahpusların muayeneleri mahremiyete uygun şekilde, yalnız ya da en azından kimsenin 
duyamayacağı bir ortamda yapılmalıdır. Bu ortamın sağlanamadığı durumlarda, muayene 
sırasında bulunan kişilerin kimlik bilgileri rapora mutlaka yazılmalıdır.  

ü Cezaevi hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları sağlanmalıdır.    
ü Cezaevinde sağlanan tıbbi bakım hizmeti, cezaevi dışındaki olanaklarla eşit hale getirilmelidir.   
ü Mahpusların yeterli düzeyde sağlıklı yaşam koşullarına ve tıbbi bakıma erişimi sağlanmalı; 

sağlık hizmetleri ve mahpusların hekimle görüşme talepleri gereksiz gecikme olmaksızın 
karşılanmalıdır. 

ü Disiplin suç ve cezalarında, yasal düzenlemeler ve pratikten kaynaklanan açık hukuka 
aykırılıklar giderilmelidir.  

ü Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere 
ulaştırılması sağlanmalıdır. 

ü Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikâyetlerle ilgili etkin soruşturma 
yürütmelidirler.   

ü Avukatlarla görüşmenin ve yazışmaların mahremiyeti sağlanmalıdır. 
ü Resmi kurumlar ve avukatlarla yapılan yazışmaların denetime tabi tutulması engellenmelidir. 
ü Aile ve dış dünya aile temas hakkı engellenmemeli, mahpusun yararı gözetilerek 
ü Mekân ve üst aramaları sırasında, aramaya maruz kalan kişilerin onur kırıcı muamelede 

bulunulmamasına özen gösterilmelidir. Arama prosedürünün bizzat kendisi de aşağılayıcı 
olmamalıdır. 

ü Yemekler, yeterli ölçüde besin değerine sahip ve makul çeşitlilikte olmalıdır. Sağlık sorunu 
olan mahpuslara hekim kontrolünde özel diyet yemeği verilmelidir. 

ü Kantinde satılan ürünler yeterli çeşitlilikte ve fiyatlar cezaevi dışındaki ürünlerle eşit düzeyde 
olmalıdır. 

ü Cezaevi rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal 
denetim sağlanmalıdır.  

ü İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın 
Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim 
mekanizmalarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

 
İHD GENEL MERKEZ HAPİSANELER KOMİSYONU OLUŞUMU VE EYLEMLİLİKLERİMİZ 
Genel merkez çalışma komisyonumuz bu çalışma döneminde de şubelerde mevcut bulunan komisyon 
temsilcileri ve merkez  hapishanelere dönük hak ihlalleri çalışanları ile ortaklaşarak çalışmalarını 
sürdürmüştür.Dönem boyunca iletişim ağı üzerinde sürekli bilgi paylaşımında bulunarak ve dönemsel 
olarak merkezde toplanarak eşgüdüm içinde çalışmayı esas almıştır. 
Merkezi tüm eylemsellikler ve ortak yapılan yerel etkinlikler örgütlenmiştir.Dönemimiz içinde 2 kez 
Ankarada olmak üzere yaşam nöbeti eylemleri gerçekleştirmiş ve TBMM ve banklıklarla 
görüşmelerde bulunmuştur.Hapishane komisyonumuz ayrıca merkezi olarak tüm şubelerin katılımı ile 
7 ortak eylem planlamış ve aynı saatte tüm şubelerin sokakta mahpusların sesi olmasını sağlamıştır. 
Merkez çalışanları ve şubelerimizle dönem dönem heyetler oluşturarak hapishane ziyaretleri yapılarak 
yetkililer ile yaşanan hak ihlaleri görüşülmüştür.şırnak şakran ve Karadeniz bölgesinde bulunan 
hapishaneler ziyaret edilerek raporlaştırılmıştır. 
14.06.2013 günü Adalet Bakanlığı’nın kurumlarımız “sivil toplum örgütlerine açıktır” çağrısı üzerine 
Şakran/ Aliağa Cezaevi Kampüsünde araştırma ve incelemede bulunmak amacıyla içerisinde insan 
hakları-çocuk hakları örgütleri, meslek odaları ve akademik temsilcilerin olduğu bir heyet 
oluşturulmuştur. 5.6.2013 tarih ve 202/2013/125-136 sayılı yazı ile bildirimde bulunularak 12.06.2013 
tarihinde kuruma gidilmiştir.Şakran/ Aliağa Cezaevi Kampüsü İnceleme Heyeti Av. Nalan Erkem, 
Helsinki Yurtaşlar Derneği Zafer Kıraç, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,SHU Emrah 
Kırımsoy, Gündem Çocuk Derneği,Dr. Zeki Gül Türk Tabipler Birliği, İnsan Hakları Kolu,Prof. Dr. 
Melek Göregenli, Akademisyen,Av. Murat Dinçer, İzmir Barosu Avukatı,Necla Şengül, İnsan Hakları 
Derneği MYK Üyesi,Av. Abdülmecit Yıldırım, İnsan Hakları Derneği,Av. Nurşan Rotinda Polat, 
İnsan Hakları Derneği 
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İHD genel merkezine Şırnak T Tipi Kapalı cezaevinde bulunan mahpusların mektupla yaptıkları 
başvuru üzerine, 07.08.2014 tarihinde  İHD Genel sekreter yardımcısı Necla Şengül, İHD MYK üyesi 
Vetha Aydın ile İHD Şırnak şube başkanı ve yönetim kurulundan oluşan 6 kişilik bir heyetle Şırnak T 
Tipi Kapalı cezaevinde bulunan mahpuslar ile cezaevi savcılığı ziyaret edildi. 
16 Eylül 2014 tarihinde Bolu cezaevlerinden kurumlarımIza gelen yoğun hak ihlalleri nedeniyle Fikret 
ÇALAĞAN SES MYK Üyesi,Dr. Deniz DÜLGEROĞLU TTB Merkez Konsey Üyesi ,Av. Senem 
DOĞANOĞLUTİHV Temsilcisi Necla ŞENGÜL İHD MYK Üyesi  oluşan bir heyetle Boluya 
gidilerek görüşmeler yapılmış bir rapor hazırlanmıştır. 
Çalışma dönemimizde Türkiye İnsan Hakları Kurumunun çağrısı ile cezaevlerinde bulunan hasta 
tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi konusunda yaşanılan sıkıntıların tespiti ve çözüm 
önerilerimiz istenmiştir. Buna dönük olarak bir çalışma grubu oluşturulmuş ve derneğimiz ve stk lar 
davet edilmiştir. Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Ceza 
İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği temsilcileri ile 17.01.2014, 24.01.2014, 04.02.2014, 
14.04.2014, 28.04.2014 ve 14.03.2014 tarihlerinde altı toplantı yapmışlardır. Bu toplantılar 
sonucunda, sorunların yerinde tespiti için, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Kurum üye ve 
uzmanlarının katılımıyla, 19.02.2014 tarihinde İstanbul/Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu ziyaret 
edilerek şikayet konusu hususlarda gözlem ve tespitlerde bulunulmuş ve bir rapor hazırlanmıştır. 
Cezaevlerinde hasta mahpusların durumlarını anlatan ve çıkarılmalarını talep eden, uygulanan  sevk ve 
sürgünler, çocuk mahpusların karşılaştıkları insan hakları ihlalleri üzerine 20 açıklama yapılmıştır. 
(Açıklamalar web sitesinde mevcuttur: www.ihd.org.tr/ genel merkez basın açıklamamaları) 
 
 
 

ANAYASA ÇALIŞMALARI 
Genel başkanımız şubelerimiz tarfından düzenlenen  Anayasa panellerine katılmıştır.  
Toplumumuzun çok farklı kesimlerini temsil eden, tüm siyasi parti ve oluşumlara eşit yakınlıkta; evrensel hak ve 
özgürlüklerin garanti altına alınması için net bir güçler ayrılığı ile güçlü bir denge ve denetleme sisteminin 
gerekliliğini savunan 115 sivil toplum örgütünden oluşan Denge ve Denetleme Ağı, içindedir.Denge ve 
Denetleme Ağı içersinde çalışmalara katılım sağlanmıştır.  
 
 

ROBOSKİ ADALET PLATFORMU 
 
 
Roboski katliamının  gerçekleştiği 28 aralık 2011 tarihinden  hemen sonra kurulan Roboskiye Adalet 
Platformu çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda her ayın yirmi sekizinde Derneğimizin de 
içinde olduğu Roboski’ye Adalat Platformu tarafından yapılan unutturmayacağız hesap soracağız 
eylemleri düzenlenmektedir ve dernek üyelerimiz de bu etkinliğe  katıldı.  
 
Roboski ile ilgili davanın askeri mahkemelerde görüşülmesi nedeniyle 19 Şubat 2014 tarihinde yapılan 
ve Askeri cezaevleri kapatılsın kampanyası Roboski’li ailelerin de katılımıyla gerçekleşti. 
 
Roboskili Ailelerin Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde istedikleri takdirde kendilerine eşlik 
edildi.  
 
Roboskili Ailelerin Soma katliamı nedeniyle Soma’ya yaptıkları ziyarette kendilerine eşlik edildi.  
 
 

DARBELER DÖNEMİ HUKUKSAL SÜREÇ 
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EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 
 
 
İHD olarak Ekonomik ve Sosyal Haklar alanında bir çalışma komisyonunu işlevli hale 
getirdiğimiz ve etkili bir çalışma yaptığımız söylenemez. Klasik olarak işçi eylemlerini 
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destekleme, grev ziyaretleri, işten atılan işçileri ziyaret dışında önemli bir çalışma 
yapılmamıştır. 
Ancak, İHD dokümandasyon birimi yıllık İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nda Ekonomik 
ve Sosyal Haklar ı 2012’den itibaren daha fazla ve eski yıllara göre daha ayrıntılı 
izlemeye başlamıştır. 
İHD raporlarında ekonomik ve sosyal haklar,  

1. İşten çıkarılanlar 
2. İşçi Sağlığı ve İş güvenliği 
3. İş Kazalarında ölen ve yaralananlar 
4. Sendikalı oldukları için baskıya uğrayanlar 
5. Haklarında soruşturma açılan memurlar 
6. Sürgün edilenler 
7. Çalışma koşulları  

başlıkları altında incelenmiştir. 

Çalışma programında Göçmen İşçiler ve Ev İşçileri ile ilgili çalışmalar yapılması 
kararlaştırılmış, ancak bu konu da bir çalışma yapılmamıştır. Türkiye’nin 
onaylamadığı ve çekince koyduğu ILO Sözleşmelerinin Türkiye tarafından 
onaylanması konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılmış, ancak İHD ve 
komisyon olarak bu konuda bir eylem ve etkinlik yapılmamıştır. Fakat Soma Maden 
kazasından sonra Sendikalarla birlikte yapılan ortak açıklamalarda ILO 
sözleşmelerinin onaylanması talebinde bulunulmuştur. Hükümet, 176 Sayılı 
Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi ile ILO’nun 167Sayılı İnşaat İşlerinde 
Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’nin onaylanacağını açıklamıştır.  
Soma Maden kazasından sonra İHD Genel Başkan ve Genel Sekreterinin  de içinde 
yer aldığı, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan heyet Soma’ya giderek araştırma 
ve inceleme yapmıştır. İHD Genel Merkezi ve Şubelerimiz Soma ile ilgili yapılan 
bütün etkinliklere katılmıştır. 
İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği alanında çalışan örgütlerin ve İHD’nin verileri Ekonomik ve 
Sosyal alandaki insan hakları ihlallerinde ciddi artışlar olduğunu ortaya koymaktadır. 
İHD’nin yıllık İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre 2012 yılında iş kazaları sonucu 
907 işçi ölmüş, 3190 kişi ise yaralanmıştır. 2013 yılında ise 103’ü kadın, 59’u çocuk 
işçi olmak üzere 1545 kişi ölmüştür. 2014 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1414 işçi 
yaşamını yitirmiştir.  
Yine gerek İHD verileri gerekse sendikaların verileri sürgünler, işten atmalar, 
taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, düşük ücretle çalıştırma uygulamaları gibi  
ekonomik ve sosyal haklar alanında ihlallerinde artış olduğunu göstermektedir. 
Bütün bu gelişmeler İHD’nin ekonomik ve sosyal haklar alanındaki ihlalleri daha fazla 
izlemesi ve ihlalleri engellemek için etkili, görünür çalışma yapması gerekmektedir. 
Bu alandaki ihlallerin engellenmesi için başta sendikalar olmak üzere, ilgili örgütlerle 
işbirliğini geliştirip çalışmalar yapması gerekir. İHD şubeleri de Ekonomik ve Sosyal 
Haklar Komisyonları kurmalıdır. 
Derneğimiz Eğitimde haklarımız var grubunun içindedir ve çalışmalarına 
katılmaktadır. 
Derneğimiz Eğitimsenle birlikte ortak açıklamalar ve eylemler yapmış ve ktılmıştır.  
 
 

ÇEVRE HAKKI 
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Çevre hakkı konusunda derneğimiz müstakl ir eylem yapmamıştır. Ancak Türkiye de gelişen çevre bilinci ve bu 
bilincin sonucu olarak ortaya çıkan iki olaya hem katılmış hem de raporlar hazırlamıştır. Gezi direnişi 
İsatanbulluların gezi parkına AVM yapılmasını engelleme eylemlerinin polis ve zabıta tarafından aşırı şiddet 
kullanılarak engellenmesi mnedeniyle hem İstanbuluların çevre duyarlılığını arttırmaya hizmet etmiş hem de bu 
duyarlılığın eylemlere dönüşerek başka hak ve özgürlüklerle birlikte savunulmasını sağlamıştır.  
Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesinin ODTÜ arazisinden ve yüzüncü yıl mevkiinden şehirlerarası yol 
geçirmek ve bu nedenle ODTÜ arazisindeki ağaçları kesmesiyle başlayan yüzüncüyıl halkının ve ODTÜ’lülerin 
yol geçişini engelleme ve ağaçların kesilmesini engellemek için gösterdikleri direniş genel merkezimiz 
tarafından yerinde gözlem ve inceleme yapılarak raporu hazırlanmıştır.  
 

BASIN YAYIN VE ARŞİV 
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ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİ VE VİCDANİ RED 
 

Çalışma programında Vicdani ret’in önündeki yasal engellerin kaldırılması konusunda 
çalışmalar yapılması kararlaştırılmış ve bunun için basın açıklamaları yapılmıştır. 
Yine çalışma programında “asker ölümleri” konusunda kamuoyunu duyarlı hale 
getirmeye ve askerlerin ölümünden sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması için 
çaba harcama kararı alınmıştır. Bu konu ile ilgili askerde şüpheli bir şekilde yakınları 
ölen ailelerle birlikte birçok defa TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı 
önünde oturma eylemleri ve basın açıklamaları yapılmıştır.  
Askerlik sırasında olan ve asker kişilerce işlenen fiillerin ve asker faillerin sivil 
mahkemelerde yargılanması ve olayın olduğu andan itibaren sivil savcılık tarafından 
soruşturulması için basın açıklamaları yapılmış ve aileler tarafından açılmış olan 
davalara izleyicisi olarak katılım sağlanmıştır  
Askerde şüpheli bir şekilde yakınlarını kaybeden ailelerin örgütlenmesi konusunda 
yardımcı olunmuş ve aileler tarafından. Şüpeli Ölümler ve Mağdur Aileleri Derneği 
kurulmuştur. İHD olarak ailelerin kurduğu dernekle ve ailelerle olumlu ilişki kurulmuş 
ve ortak birçok etkinlik yapılmıştır. Bu çalışmalar bundan sonra da sürecektir.  
AİHM kararlarına rağmen Türkiye Vicdani Ret konusunda bir adım atmamıştır. İHD 
olarak önümüzdeki dönemde de bu konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmelidir. 
 
 

TİHV İLE İLİŞKİLER 
 
 
TİHV İLE İLİŞKİLER 
 
İşkence, hala ülkemizdeki insan hakları ihlalleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Güvenlik güçlerinin 
gözetim ve denetimi altındaki yerlerde, gözaltı merkezlerinde, cezaevlerinde, askeri kışlalarda, polisin işkencesi 
halen devam etmektedir. Anayasa’da ve Ceza Kanunu’nda işkence yasak olmasına rağmen işkence, hâla kamu 
görevlileri tarafından sistematik bir uygulama olarak varlığını sürdürmüştür. Ancak, son yılların ayırt edici 
özelliği fiziksel işkence yöntemlerinin daha çok sokakta, polis araçlarında, toplantı ve gösterilere müdahale 
sırasında yani ’resmi gözaltı’ yerleri dışında başvurulmasıdır.  Son dönemde özellikle toplantı ve gösterilerde, 
kolluk güçlerinin, basınçlı su plastik mermi, kimyasal silah/gösteri kontrol ajanları kullanarak aşırı güç ve 
şiddete başvurması önceki yıllara oranla büyük bir artış göstermiştir. Kolluk güçlerinin gerçek silah ve diğer 
şiddet malzemelerini kullanarak (Gaz, Basınçlı Su, Plastik Mermi) toplumsal gösterileri bastırma yöntemleri 
nedeniyle binlerce insanın yaralandığı onlarca insanın ölümüne neden olduğu bilinmektedir.  
TİHV ve İHD bu dönemde Türkiye de yaşanan hak ihlallerini açığa çıkarma, önlemeye çalışma, raporlama ve 
kamuoyunu duyarlı kılmaya yönelik çalışma ve açıklamalar da ortaklaşmıştır
 

BARIŞ ÇALIŞMALARI 
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IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 
 
 
IRKÇILIK VE AYRIMCILIĞA KARŞI KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
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Bu dönem derneğimiz önemli bir alan olarak ayrımcılıkla özel olarak ilgilenmeye ve hazırladığı 
raporları  bu noktayı dikkate alarak, özenle hazırlamaya çalışmıştır. Bir yandan toplumda yaşanan 
ayrımcılık da içeren hak ihlalleriyle  ilgili raporlar hazırlamıştır; (Afyon,Bolu’da Kürt Üniversite 
öğrencilerine yönelik saldırılar) yapmıştır. Bir yandan da yaşanan ihlallerdeki ayrımcılıkları ortaya 
çıkartmaya çalışmıştır. Şüpheli asker ölümleri, üniversitelerde Kürt öğrencilere yönelik şiddet ve 
okullarda Alevi öğrencilere yönelik nefret söylemini de içeren ayrımcı uygulamalar bu dönemde 
yaptığı çalışmalar arasındadır.  
Derneğimiz bu dönemde İstanbul’da kurulmuş bulunan ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele 
komisyonunun MYK da bu alanda çalışmak isteyen üyeleriyle birlikte merkezi ırkçılık ve ayrımcılıkla 
mücadele komisyonunu oluşturmuştur. Bu komisyon bir yandan ermeni Soykırımının 100. Yıl 
etkinliği çalışmalarını programlamış ve yürütmektedir.  
Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılına Doğru İnkâra Son Kampanyamız 
Kampanyamızı 5 Mayıs 2014 günü İstanbul’da bir basın toplantısıyla açıkladık.   İnkâra Son 
kampanyamız birkaç koldan yürüyor. Belli başlı çalışma alanlarını şöyle sıralayabiliriz: Cadde, sokak, 
okul, meydan ve parklardan soykırım faillerinin adlarının kaldırılması;  soykırım kurbanı Ermeni 
milletvekili, yazar, gazeteci, bilim insanlarının adlarının kendileriyle ilgili mekânlara verilmesi; 
belediyelerin web sitelerinde yer alan, Hıristiyan halklara yönelik ırkçı ifadeler içeren ya da onları yok 
sayan kent tarihlerinin kaldırılmasına yönelik etkinlikler;  ve bellek ve hatırlama üzerine çeşitli 
söyleşilerin düzenlenmesi.  Belediyelerden  9 pilot şehir için alternatif kent tarihi hazırlayıp bu 
metinlerin web sitelerinde yer almasını talep edeceğiz.  Kampanya, ayrıca Osmanlı’da Ermeni Yaşamı, 
Ermeni Edebiyatı, Travma, Hatırlama, Unutturma, İnkâr, Soykırım Zenginleri, Emval-i Metruke 
konularında bir dizi söyleşiyi de içerecek.  
Kampanyamızın ilk etkinliği 13 Mayıs’ta Fransız Kültür Merkezi toplantı salonunda , Fransa’dan 
yazar Janine Altounian’ın ve psikanalist Bella Habip’in katılımı, komisyon üyemiz Renan Akman’ın 
moderatörlüğüyle düzenlediğimiz  “Travmatik Miras ve Analitik Çalışma” başlıklı söyleşiydi. 
Etkinlik Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ve Fransız Kültür Merkezi’nin desteğiyle 
gerçekleştirildi.  1915 Ermeni soykırımından sonra hayatta kalmayı başaran Bursalı anne babanın 
1934 yılında Paris'te dünyaya gelen kızı olan Altounian söyleşide  babasının tehciri anlattığı 
güncesinin çevirisi ve yayımlanması sürecinde travma yaratıcı köklerine, yani bir soykırım 
kurtulanının kızı olduğu gerçeğine ilişkin yaşadığı sahiplenme ve bu sahiplenme yoluyla öznelleşme 
deneyimini dinleyicilerle paylaştı.  
Söyleşiler dizimizin ikincisinde konuğumuz araştırmacı yazar Nevzat Onaran’dı.  14 Haziran 2014’te 
düzenlediğimiz “Mülkiyetin Türkleştirilmesinde 1915 Yağması” başlıklı söyleşiye tartışmacı olarak 
Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holokost ve Soykırım Çalışmaları Merkezi’nden tarihçi Ümit Kurt 
katıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınladığı yazılarının yanı sıra, sermayenin Türkleştirilmesi 
konusunda   “Emval-i Metruke Olayı” ve  “Osmanlı’da Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi  - 
Emval-i Metrukenin Tasfiyesi” başlıklı iki kitabın yazarı olan Nevzat Onaran ile Ümit Kurt İstanbul 
Şubemizin Emil Galip Sandalcı konferans salonunda canlı bir söyleşi ve tartışmanın konuğu oldular.  
Bu kapsam da  Genel Merkezimiz Ankara Şubenin 24 Nisan günü yaptığı Ermeni soykırımını anma 
etkinliğini birlikte düzenlemiştir. Ayrıca 26 Nisan 2014’de  “Tarihte Bugün,24 Nisan’da Neler 
Oldu?/Ermeni Soykırımı adlı sempozyumu ODTÜ Öğretim Elemenları derneği ve 78’liler birlik 
dayanışma grubuyla birlikte ODTÜ Mühendislik Merkez Binası MM-25 amfisinde düzenlemiştir.  
Kapanış konuşmasını yapan Hüsnü Öndül’ün ifadesiyle: 
Sempozyum, “1915’le Yüzleşme”  başlıklı iki oturumdan ve “Tanıklıklar: “Dile gelen soykırım” 
başlıklı oturumdan  oluşuyordu. 
Açılış konuşmasını İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan yaptı.1.Oturumda, Semih Bilgen’in 
moderatörlüğünde  Pakrat Estukyan, “T.C’de Soykırımın Sürekliliği ve İnkar”, Barış Ünlü:Türklük 
Sözleşmesi ve Türklük imtiyazları veya Ermeni Soykırımı ve Türklük Sözleşmesi”, Nesim Şeker, 
“Osmanlı Son Dönemi Zorunlu Göçleri İçinde Ermeni tehcirini Değerlendirmek” başlıklı sunumlarını 
yaptılar. 
İkinci oturumda, Metin Uzunöz’ün moderatörlüğünde, Sait Çetinoğlu “Soykırımın Günümüze 
Uzanması:1915 Bugündür”, Murat Çelikkan: Ermeni soykırımı,Dünya ve Türkiye, 
Fethiye Çetin: Tanıklıklar ve Hafızanın Kuşaklar Arası Yolculuğu” başlıklı sunumlarını yaptılar. 
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Som oturum “Tanıklıklar:”Dile gelen soykırım “başlığını taşıyordu ve moderatörlüğünü Şenel 
Karataş yaptı. Filor Uluk Benli, “Yaşanmışlıklar”, Şabo Boyacı.”Seyfo” ve Ahmet Abakay, “Sus 
Konuşma, Saklan” başlıklı konuşmalar yaptılar. Kapanış konuşmasını Hüsnü Öndül yaptı.  
Sempozyum özeti: 
24 Nisan 1915 tarihinde İstanbul’da aralarında gazeteciler, avukatlar, hekimler, bilim insanları 
sanatçılar, mimarların olduğu yaklaşık 235 aydın Çankırı ve Ayaş’a sürgün edilmişlerdi. Sürgün o 
tarihte Dahiliye Nazırı(İçişleri Bakanı) olan Talat Bey’in(Talat Bey, 1917 ve 1918 yıllarında 
sadrazam başka bir ifade ile Başbakan ve paşa olacaktır) telgrafı ile gerçekleşir. Telgraf talimatı 
Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis, Halep, Hüdavendigar(Bursa), Diyarbakır, Sivas, Trabzon, 
Konya, Mamuretülaziz(Harput vilayeti,Elazığ), Van valiliklerine ve Urfa, İzmit, Bolu, Canik(Samsun), 
aresi(Balıkesir), Kayseri, Niğde , Eskişehir, Karahisar-ı sahib (Afyonkarahisar) ve Maraş 
mutasarrıflıklarına (mutasarrflık:Sancak) gönderilir.Bir ay sonra da 27 mayıs 1915 tarihinde “Tehcir 
Kanunu “ olarak anılacak olan, “Vakti seferde icraat-ı hükümete karşı gelenler için ciheti askeriyece 
ittihaz olunacak tedabir hakkında kanunu-ı muvakkat” adlı dört maddelik kanun çıkarılır.Tehcir o 
tarihte Osmanlı devletinin sınırları dahilinde olan Deyr Zor, Suriye Sancağına ve Musul vilayetine 
olacaktır.Murat Bardakçı’nın “Talat paşanın evrakı metrukesi” adlı kitabında Talat paşanın özel 
arşivi yer almaktadır.Orada yer alan bilgilere göre, tehcir öncesi nüfus sayımına göre Osmanlıda 
yaşayan Ermeni nüfusun sayısı 1.256.403’ tür.Talat paşa bu rakama %30 ilave edilebileceğini 
belirtir.Tehcir sonrası 1915 ve 1916 yıllarında yapılan sayıma göre Osmanlıda Ermeni nüfusun sayısı 
284 bin 157’dir. 
Talat paşa bunun 300-400 bin olarak anlaşılması gerektiğini söyler. 
Belirtilen durumda resmi rakamları esas alırsak, azalan nüfus 972 bin 246 kişidir. 
Bu insanlara ne oldu? İnsan hakları savunucuları hakikati bilme hakkı çerçevesinde haklı olarak bu 
soruyu sormaktadır. Osmanlı arşivlerinin açık olduğu söylenmektedir. Bu doğru bir bilgi değildir. 
Tehcir Kanunun uygulanmasından silahlı kuvvetler sorumludur ve tapu kayıtları, maden imtiyazları 
dahil kimin nereye tehcir edildiği ve başlarına ne geldiğinin bilgisi silahlı kuvvetlere ait arşivlerdedir. 
Genelkurmay bu arşivleri açmamıştır, açmamaya devam etmektedir. Divanı Harp yargılamalarına ait 
kayıtlar da silahlı kuvvetlerin arşivlerindedir. 
Konuşmalarda, yüzleşmenin gerekli olduğu, bunun için de hakikat komisyonun kurulması gerektiği, 
Türkiye’nin soykırımı tanıması gerektiği, bunun Ermenistan’la ilişkileri de geliştireceği ifade edildi. 
Ayrıca Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsüne taraf olması gerektiği 
iade edildi. İnkar söyleminin soykırımın sürekliliğini sağladığı ifade edildi. Başbakanın taziye 
mesajının önemli lakin yetersiz olduğu ifade edildi. Bunun bir özür olmadığı belirtildi. Özür için de,  
yapılan tehcirin ve tehcirle kastedilenin ne olduğunun açıkça ifade edilmesi; bu eylemlerden 
samimiyetle utanç duyulduğu, bir daha asla böyle bir şeyin olmayacağına da en yüksek irade 
tarafından beyanda bulunulması ve bu eylem nedeniyle doğan her türlü zararın karşılanması, tamir 
edilmesi 
Gerektiği belirtildi. Taziyede bunların hiçbir unsuru bulunmamaktadır. 
1915 anlamlı bir tarihtir. Arınmaya oradan başlanmalıdır. Türklük imtiyazlar, beklentiler dünyasıdır 
Ermeni soykırımının bugünkü Türkiye’ye etkisi vardır. ”Türklük Sözleşmesi” diyebileceğimiz bir 
sözleşme var ve bu belli düşünme, algılama hallerini ifade etmektedir. Bu düşünce tarzı, duymama, 
düşünmeme, duygulanmama hakkını kendinde görüyor. Türklük hallerinde, Ermeniler ve Kürtler 
hakkında konuşmama, pasif kalma durumunda imtiyazlardan yaralanabilirsin. Ermeni ve Kürt sorunu 
konusunda bilgisizlik pasif değil aktif bir bilgisizliktir. Bilgi ahlaki bir sorumluluk yüklüyor. Bundan 
bilinçli bir kaçış söz konusudur. Türklük sözleşmesi Ermeni soykırımı ve gayrimüslimlerin tasfiyesine 
dayanır. Oysa eşitlikçi bir sözleşme kurulabilir. 
Süryaniler de 1800’lü yılların ortalarından itibaren ve 1990’lü yılların başlarında soykırıma tabi 
tutulmuşlardır. Süryaniler katliamlar için “seyfo” der. Seyfo kılıçtan geçirmedir. Teşkilatı 
Mahsusa’nın  çok insanı katlettiği bilinmektedir. 
Mağdurlarla saygılı bir dille konuşulmalıdır. Mağduriyetler tanınmalıdır. Soykırımın inkarı nefret 
söylemi ve nefret suçu işlenerek sürdürülmektedir. Hakikat çalışmaları için mağdur anlatımları çok 
önemlidir. Mağdurlara gerekli saygı gösterilerek yüzleşmemiz gerekmektedir. 
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Tehcir, savaş koşulları ve buna dayalı olarak alınan önlemler olarak sunuluyor. Tehcir sadece savaşla 
açıklanamaz ve savaş anlamak için yeterli bir çerçeve sunmamaktadır. 
Halep valisi, tehcire eleştirel yaklaşan bir kamu görevlisiydi. Soykırımı gerçekleştirenlerin 
düşüncelerine göre,”  milli ülkü gereği maksat imha idi” şeklinde bir değerlendirmede bulunmaktadır. 
O tarihlerde de Kütahya valisi(Faik Ali Ozansoy) gibi soykırıma karşı çıkanlar olduğu gibi, 1916’ dan 
sonra Erzincan 3.ordu komutanlığı yapmış Vehip Paşa gibi soykırıma karşı çıkan ve katliamları 
yapanların cezalandırılması için çaba gösteren kamu görevlileri vardı.2000 ameleye ayrılmış Ermeni 
askerlerin katledilmesini ortaya çıkarıp faillerin divanı harpte yargılanmalarını ve 
cezalandırılmalarını sağlamıştır. 
Tehcirde güdülen amaçlar etnik olarak arındırma ve mülklere, sermayeye el koymadır. Bu iki unsur 
öne çıkmaktadır. Yaygın şiddeti  Teşkilatı Mahsusa ve organize ettiği çeteler uygulamıştır. 
Anadolu’nun demografik yapısı değiştirildi ve Ermeniler tasfiye edildi. Tarihçilerin tartışması tek 
çözüm olmamakla birlikte önemlidir. Konu çok boyutludur. O nedenle hakikatin çeşitli boyutları 
hakkında bir çok disiplini içeren bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Siyaset ve ticaret erbabı 
tehcirden ve soykırımdan yararlanmışlardır. 
Sorgulanamazlık, suskunluk kolektif sorumluluk nedeniyledir. Mülklere el koymanın yanında 
çocuklara, kadınlara da el konmuştur. 
İnkar hastalığından kurtulmamız, yüzleşmemiz bizim iyileşmemizi getirecektir. 
Mağdurlar ve kayıp yakınları kaybın kabulünü ve özür bekliyor. Son söz olarak “Geçmişe ilişkin suç 
ve bugünkü hukuk” kitabının yazarı Bernhard Schlink’ten esinlenerek diyebiliriz ki, geçmişte işlenen 
suçlar bulaşıcıdır. Dönem geçmiştedir ama gölgesi bugüne uzanır. Hukuksal olarak 1933-1945 
dönemini yaşamamış Almanların soykırımdan sorumlu tutulması olanaklı değil. Ancak yine de böyle 
bir geçmişten utanmak, sıkılmak, sorumluluk hissetmek, mahcubiyet duymak insani bir duygudur(s.18-
20) 
Gölge bugüne ulaşıyor,  Türkiye’de de… 
İsviçre Adalet Bakanlığı’na mektubumuz 
Bilindiği gibi, İsviçre yargısının 2007 yılında Doğu Perinçek’e Ermeni Soykırımı’nı kamusal alanda 
bir “yalan” olduğunu ilan etmesi nedeniyle verdiği ceza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) 17 Aralık 2013 tarihli kararı tarafından bozulmuştu.  Türkiye’de soykırımının inkârının, bu 
ülkede nasıl anti-demokratik, düşünce özgürlüğü karşıtı, nefret suçlarına zemin hazırlayan ve insan 
haklarını ihlal eden bir ortam yarattığının en yakın tanıkları olarak İsviçre Adalet bakanlığına, İsviçre 
mahkemesine tanınan AİHM kararına itiraz etme hakkını kullanmasını desteklediğimizi bildiren 24 
Şubat 2014 tarihli bir mektup gönderdik.  Mektubumuzda, Türkiye’de Ermenilerin ve Anadolu’nun 
diğer Hıristiyan halklarının uğradığı soykırımın inkârının, basit bir fikir ayrılığı olmadığını, yapılanın 
soykırım olmadığını söylemenin çok ötesine geçtiğini anlattık. Soykırım inkârının aynı zamanda 
soykırım kurbanlarının suçlu ilan edilmesi, onlara karşı nefret ortamının yaratılması, bunun sonucunda 
da Ermenilere alenen hakarete, saldırılara ve tehditlere zemin hazırladığını dile getirdik. Bu bağlamda 
Hrant Dink’in ve Sevag Şahin Balıkçı’nın katlini örnek olarak verdik.    
AİHM’in davayı tekrar görüşmesi üzerine amicus brief hazırlamak üzere başvurduk, başvurumuz 
kabul edildi ve Amicus Brief metnini gönderdik.   
Holokost Basın Açıklamamız  
27 Ocak 2014’te, Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” 
olarak ilan edilen “27 Ocak Holokost’u Anma Gününde Bir Kez Daha ve Sonsuza Kadar ‘BİR 
DAHA ASLA’ başlıklı bir basın açıklaması yayınladık. Nazi rejiminin bir avuç yöneticisinin emriyle 
ama, binlerce mühendis, doktor, teknisyenin el birliğiyle kurduğu en büyük ölüm kampı olan 
Polonya’daki Auschwitz-Birkenau'nun Sovyet askerleri tarafından 27 Ocak’ta kurtarıldığını hatırlatan  
açıklamamızda sıradan faşizmin üzerinde özellikle durduk. Endüstriyel ölçekte, teknolojinin en ileri 
olanakları kullanılarak ve en üst düzeyde örgütlü bir şekilde Yahudilerin kitlesel olarak öldürülmesinin 
bir avuç “canavar ruhlu” kişinin işi olamayacağını,  sıradan insanların, kendilerini verilen emirlere 
uymakla görevli hisseden son derece “normal” vatandaşların katılımıyla işlenen bir suç olduğunun 
altını çizdik ve herkesi “BİR DAHA ASLA” demeye çağırdık.    
Enfal Operasyonu  içinde  Saddam Hüseyin  tarafından gerçekleştirilen Halepçe katliamının yıl 
dönümü 16 Mart’ı  Kürt soykırım günü olarak ilan etmiş ve bu günün Kürt Soykırım Günü olarak 
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kabul edilmesi için Ankara’da İnsan Hakları Anıtının önünde dünya ülkelerine ve Türkiye hükümetine 
çağrıda bulunmuştur. 
 2014’de,8 Nisan Dünya Roman gününde “Nefret Baskı ve ayrımcılığa son” adlıbir açıklama yaparak  
Romanların yaşadıkları ayrımcılıklara dikkat çekmiştir.  
2014 de 21 Mayıs Çerkes soykırım gününde Çerkes Soykırımının tanınmasını isteyen bir açıklama 
yapılmış ve Çerkes Örgütlerinin Ankara’da düzenlediği Rusya Büyükelçiliği önündeki “Çerkes 
Soykırımı Tanınsın” eylemine katılım sağlanmıştır. 
 
 
 
YASAMA ÇALIŞMALARININ İZLENMESİ VE MÜDAHALE –İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

(ÖZGÜRLÜKLER) 
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ KENDİ KAYNAKLARIYLA GÜÇLENDİRİLMESİ 

PROJESİ 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, insan hakları savunucularının maruz kaldığı ihlallerin 
kapsamını belirlemek, toplumdaki, özellikle insan hakları savunucuları, yazarlar, gazeteciler ve 
akademisyenler gibi özgürlükleri yaymaya çalışan gruplar olmak üzere, oto-sansür mekanizmasını 
ortadan kaldırmak, İnsan hakları savunucularının haklarının ihlal edilmesini önlemek için alınan 
önlemlerin uygulanmasına yardım etmek;  kamuoyunda insan hakları savunucularının hakları 
konusunda farkındalığı arttırmak ve toplumsal tartışmalara katkıda bulunmak, siyasetçileri, yasa 
koyucuları ve yasa uygulayıcıları etkileyen egemen anlayışı değiştirmek ve insan hakları 
savunucularının haklarını güçlendirmeyi amaçlayan, bir hazırlık çalışması yaparak, AB Türkiye 
Delegasyonu ile paylaşmıştır. 
Bunun sonucunda da AB Türkiye Delegasyonunun desteğiyle  “İnsan Hakları Savunucularının Kendi 
Kaynaklarıyla Güçlendirilmesi” projesi ortaya çıkmıştır. Proje, insan hakları savunucuları arasında ağ 
oluşumunun kolaylaştırılması için coğrafi olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Rize, Mersin, Adıyaman ve 
Diyarbakır’da destek masaları kurulmuştur. 
İnsan hakları savunucularının insan hakları ve özgürlüklerinin geliştirilmesine yönelik çabalarında 
korunması; İnsan hakları savunucularının teknik bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi; İnsan hakları 
savunucularının hakları ve devletin insan hakları savunucularının ve temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasıyla ilgili sorumlulukları hakkında farkındalığın arttırılması gibi konularda destek masaları 
çalışmalar başlatmıştır.   
Proje kapsamında;  

- Yedi coğrafi bölgede çalışma yapan Destek Masaları, kanıt temelli durum analizi raporuna 
yönelik çalışmalar başlatmış, gelen raporlardan çıkan sonuçlar “Durum Analizi Raporu” 
olarak bastırılmıştır.  

- İnsan Hakları Akademisi ile işbirliği içerisinde Barolara yönelik bir farkındalık yaratma 
eğitimi düzenlenmiştir. (Devam etmektedir) 

- Destek Masalarının bulunduğu illerde ve bu masalara bağlı illerde çeşitli STK larla bir araya 
gelinerek paylaşım toplantıları düzenlenmiştir. (Devam etektedir) 

- İnsan Hakları Savunucularının Kendi Kaynaklarıyla Güçlendirilmesi Projemiz de (Referans: 
EuropeAid/131865/L/ACT/TR) gerçekleştireceğimizi belirttiğimiz araştırma yayınları 
kapsamında “5.1/İnsan Hakları Savunucuları İçin Öneriler ve El Kitapları” için bir çalışma 
yürüttük. Bu çalışma sonucunda ilgili faaliyetimiz için İrlanda merkezli Front Line Defenders 
tarafından hazırlanan “Security in a box tools and tactics for your digital security (Güvenlik 
Paketi Dijital Güvenliğiniz İçin Araçlar ve Taktikler)” isimli kitapçığın uygun olduğunu tespit 
ettik. Çevirisi yapılarak basımı tamamlanan kitabın şubelerimize ve çeşitli STK lara dağıtımı 
yapıldı. 

- Proje kapsamında ve bilgi edinme hakkı çerçevesinde 81 ilin valiliklerine yazılarak “Türkiye 
Geneli Dernek Verileri” talep edilmiştir, buna göre;  
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KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜTÜ SAYISI 322
ENGELLİ HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜTÜ SAYISI 316
ÇEVRE ÖRGÜTÜ SAYISI 252
İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 20
İSMİNİN İÇİNDE İNSAN HAKLARI YER ALAN ÖRGÜT SAYISI 93
TÜKETİCİ HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 5
ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 76
KADIN VE AİLE HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 1
ŞEHİT -GAZİ HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 1
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 8
LGBT HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 2
HAYVAN HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 62
HASTA HAKLARI SAVUNUCUSU ÖRGÜT SAYISI 1
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA ÖRGÜT SAYISI 3
KÜLTÜR VE EĞİTİM TEMELLİ ÖRGÜT SAYISI 2
İŞÇİ MEMUR SENDİKA SAYISI 66

ÇALIŞMA ALANI "KADIN HAKLARI "OLAN İL ÖRGÜT SAYISI 43
ÇALIŞMA ALANI "ENGELLİ HAKLARI "OLAN  ÖRGÜT İL SAYISI 40
ÇALIŞMA ALANI "ÇEVRE -DOĞAYI KORUMA " OLAN İL ÖRGÜT SAYISI 40
ÇALIŞMA ALANI" ÇOCUK HAKLARI"OLAN İL ÖRGÜT SAYISI 26
ÇALIŞMA ALANI"İNSAN HAKLARI"OLAN ÖRGÜT İL SAYISI 18
ÇALIŞMA ALANI"TÜKETİCİ HAKLARI"OLAN ÖRGÜT İL SAYISI 12
ÇALIŞMA ALANI "YAŞLI- HASTA HAKLARI "OLAN ÖRGÜT İL SAYISI 6
ÇALIŞMA ALANI "SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM"OLAN ÖRGÜT İL SAYISI 4
ÇALIŞMA ALANI "LGBT HAKLARI "OLAN İL ÖRGÜT SAYISI 7
ÇALIŞMA ALANI"HAYVAN HAKLARI"OLAN ÖRGÜT İL SAYISI 7

YAPILAN BU ARAŞTIRMADA;
RESMİ YAZIŞMA İLE GÜVENİRLİLİĞİ TEST EDİLEN VE ARAŞTIRMASI RESMİ YOLLARLA YÜRÜTÜLEN 
TOPLAM 58 İLDEN 23 İL KANUNUN 7. MADDESİ GEREĞİ YETKİ BELGESİ BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 
YANIT ALINAMAMIŞTIR
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RİSK ALTINDAKİ HAKLAR VE ULUSLARARASI İNSAN HAKLAR STANDARTLARININ 
KORUMASI 
 
Günümüzde insan haklarının korunup yaygınlaştırılmasıyla ilgili pek çok belge ve mekanizma 
mevcuttur. Söz konusu belge ve mekanizmalar sözleşmeye taraf olan devletler açısından bağlayıcı 
niteliktedir. Ayrıca insan haklarıyla ilgili sözleşmelerin uygulanmasını denetlemek ve korunmasını 
sağlamak amacıyla oluşturulmuş koruyucu mekanizmalar tarafından verilen kararlar, ilgili 
sözleşmenin birer parçası sayılmaktadır. Dolayısıyla ilgili sözleşmeler aynı zamanda ülkemizde de 
olduğu gibi pek çok ülkede iç hukukun bir parçasıdır ve mahkemeler ve diğer yetkililer tarafından 
uygulanabilir. İnsan haklarının korunup yaygınlaşmasıyla ilgili uluslararası standartlar hiçbir ayrım 
gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli niteliktedir. Bununla birlikte sözleşmeler gibi hukuken 
bağlayıcı nitelikte olmasa da BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi’nin içeriği ve kapsamı 
bakımından ayrı bir önemi vardır. 
 
İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi üzerindeki çalışmalar 1984 yılında başladı ve Genel Kurul 
tarafından 1998 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 50. yıldönümü münasebetiyle yapılan bir 
toplantıda kabul edildi. İnsan hakları alanında çalışan kimi hükümet dışı kuruluşların ve devlet 
delegasyonlarının ortak çabaları sayesinde ortaya güçlü, yararlı ve pratik bir metin çıktı. Belki de en 
önemlisi, Bildirge’nin yalnızca devletlere ve insan hakları savunucularına değil, herkese hitap 
etmesidir. Bildirge, hepimizin insan hakları savunucuları olarak yerine getirmemiz gereken görevler 

KURULAN DERNEKLERİN HEDEFLEDİĞİ KİTLELER İTİBARİ İLE YÜZDELİK DAĞILIMI

TÜM İNSANLAR %52.7
HEMŞEHRİ %16.8
GENÇLER %7.4
MESLEK %5.7
ÇOCUKLAR %4.9
ENGELLİ %1.4
ÇEVRE %1.1
KADINLAR %1.1
HASTA %0.4
YAŞLI %0.3

**AKTİF NUFUS HAREKETİ İLE EN FAZLA ARTIŞ HEMŞEHRİ DERNEKLERİNDE YAŞANMIŞTIR
**EN ETKİLİ SAYILABİLECEKLER ARASINDA  İSE MESLEKİ DERNEKLER

YAPILAN BU PROJEDE; 
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ŞUBESİ BULUNAN TOPLAM İL SAYISI 28 
HAK TEMELLİ DERNEĞİ BULUNMAYAN VE YA TEK TEK SAYISI BELİRTİLMEYENİLLER ANTALYA VE ERZİNCAN 

DERNEK CEZA TABLOSU 
Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun9 Sütun10 Sütun11 
CEZA ALAN DERNEK SAYISI 1422 
BLGİ VERMEK İSTEMEYEN DERNEK SAYISI 27 
CEZA ALAN DERNEKLER 5253 /32 ,23,19 MADDELERİ VE 2860, 4982/7 FIKRA2  
GEREĞİ İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞLARDIR 
HATAY İLİ DERNEKLERİNDEN: SAHTE MAKBUZ ,YETKİ BELGESİ OLMADAN GELİR TOPLAMA SEBEBİ İLE CEZA ALMIŞTIR 
MALATYA VE ORDUİLLERİNDEN DERNEKLER YARDIM TOPLAMA MEVZUATINA UYGUN HAREKET ETMEME 
YOZGAT İLİ DERNEKLERİNDEN DERNEĞİN KAR AMACI GÜTMEME İLKESİNE TERS DÜŞEREK HAREKET EDİP İZİNSİZ 

TESİS AÇMA SEBEBİ İLE CEZALANDIRILMIŞTIR 
GERİ KALAN İLLERDEKİ DERNEKLER BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU BAĞLAMDAKİ GEREKLİ KANUNLARIN GÖZ ARDI  

EDİLMESİ SEBEBİYLE CEZALANDIRILMIŞLARDIR 
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olduğunu belirtiyor ve hepimizin yer alması gereken küresel bir insan hakları hareketi olduğunu 
vurguluyoruz. 
 
Bildirge kendi başına hukuken bağlayıcı bir belge değildir. Bununla birlikte hukuken bağlayıcılığı 
olan, örneğin Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi gibi diğer uluslararası belgelerde yer 
verilen insan hakları standartları temelinde bir dizi ilke ve hak içermektedir. Dahası, Bildirge Genel 
Kurul tarafından mutabakat temelinde benimsendiğinden uygulama bakımından devletlerin güçlü bir 
taahhüdüne dayanmaktadır. Bildirge’yi bağlayıcı bir ulusal yasal düzenleme şeklinde benimsemeyi 
düşünen devlet sayısı da giderek artmaktadır. Bildirge, yaptıkları çalışmalar bağlamında insan hakları 
savunucularına destek ve koruma öngörmektedir. Örneğin, insan hakları savunucularının 
kuruluşlarının finansman kaynaklarına erişimi, insan hakları standartları ve ihlaller konusunda bilgi 
toplama ve bilgi alışverişi gibi konulara yer vermektedir. Bildirge, insan haklarının savunulmasında 
devletlerin kimi özel görevlerini ve kişilerin sorumluluklarını özetlemekte, ayrıca bunların ulusal 
mevzuatla ilişkilerine açıklık getirmektedir. Bildirge hükümlerinden çoğu aşağıdaki paragraflarda 
özetlenmektedir. İnsan hakları savunucuları bu bildirge çerçevesinde barışçıl etkinlikler düzenlemek 
zorundadır.  
 
Bu çalışma 2012 yılının Kasım ayında başlamıştır. Toplam 18 aylık olan bu çalışmanın, 2014 yılının 
Nisan ayında sonlanması gerekliydi, ancak 2013 yılında yaşanan “gezi süreci” ve yerel seçimler 
nedeniyle aksamalar olmuş ve bu durum AB Türkiye Delegasyonu ile paylaşılarak 6 aylık bir süre 
daha talep edilmiştir. Talebimizin uygun bulunması üzerine çalışmalara devam edilmiştir ve proje 
halen sürdürülmektedir. 
 
 
 
TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARININ KORUNMASININ VE DESTEKLENMESİNİN GELİŞTİRİLMESİ: 

CEZAEVLERİNDEKİ İNSANLARIN ONURLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ 
 
 

“Türkiye'de İnsan Haklarının Korunmasının ve Desteklenmesinin Geliştirilmesi: 
Cezaevlerindeki İnsanlara Yönelik Hak İhlallerinin Önlenmesi” projesi 

İnsan Hakları Derneği, kuruluşundan bu yana, cezaevleri ve mahpusların sağlıkları ve yaşadıkları 
sorunlarla ilgilenmektedir. Birçok İHD şubesi cezaevlerinden şikayetler almaktadır ve elinden 
geldiğince bu bilgileri kamuoyuna ve ilgili kurumlara ulaştırarak çözüm aramaktadır. AB Türkiye 
delegasyonu ile yapılanan bu proje, İHD şubeleri ve üyelerinin, her yaş ve cinsiyetten mahpusun 
yaşadığı problemler karşısında kamuoyunun farkındalığını artırmak için daha sistemli ve sürdürülebilir 
bir şekilde çalışmasını destekleyecektir.  Bu nedenle bütün mahpusların durumunu geliştirmek için 
yaşanan sorunların kamuoyu tartışmasına acil bir şekilde açılması gerekmektedir.  
Bu Proje ile hapishanelerde reform konusunda gündem oluşturmak ve çocuk, kadın ve diğer 
mahpuslarla ilgilenen farklı gruplardan insan hakları aktivistlerinin kapasitelerini geliştirmek 
amaçlanmaktadır.  
Uluslararası insan hakları hukukunda mahpusların hakları ile ilgili oldukça gelişmiş standartlar 
olmasına karşın mahpuslar, ilgili hakları doğrudan kullanamamakta, tutuldukları yerlerde bulunan 
yetkililerin “izni” ne bağlı olarak kullanabilmektedir. Hakların kullanımının bir başka kişi ya da 
kişilerin inisiyatifinde olması, aynı zamanda keyfi kısıtlama ve hak ihlallerine de zemin 
oluşturmaktadır.  
Bu durum, özgürlüğü kısıtlayan otorite ile mahpus (özgürlüğünden yoksun bırakılan kişi) ilişkisinde 
ciddi bir güç dengesizliği doğurmaktadır. Bu dengesizlik; kişinin özgürlüğünden yoksun 
bırakılmasının, insan hakları ihlali riskini barındırması ve Devlet tarafından gerçekleştirilen ciddi bir 
zorlayıcı fiil olmasından, özgürlüğün kısıtlanması veya kaybedilmesiyle, alıkonulan kişinin 
korunması, hakları ve varoluşunun tamamıyla yetkililere veya kamu görevlilerine bağlı hale 
gelmesinden, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin kendi kaderlerini belirleme olanaklarının 
kısıtlanmasından, alıkonulma yerlerinin, tanımı gereği kapalı yerler olması ve özgürlüğünden yoksun 
bırakılan kişilerin toplumun görüş alanının dışında tutulmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 
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cezaevlerindeki, sağlık sorunları, haberleşme hakkı, disiplin cezaları, sevk uygulamaları ve diğer 
sorunsallarla ilgili, her türden mahpusun durumunu geliştirmek için sorunlar, kamuoyu tartışmasına 
acil bir şekilde açılmalıdır. 
İHD nin şimdiye kadar yapmış olduğu cezaevlerinde ki hak ihlallerini önleme çalışmaları genellikle 
işkenceyi önleme, hastalık tehlikesi ve yetkililerin denetimi üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat 
gözlemlenmesi gereken daha nice tehdit vardır. Cezaevlerinde sağlık hakkının korunması ve 
desteklenmesi ve yetkililerin de bu konuda denetlenebilir olması bu tehditlerden birisidir. Kişisel ve 
siyasal hakların dışında, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar  Uluslar Arası  Sözleşmesi (ICESCR) 
ile belirtilen ekonomik ve sosyal haklar mahpusları da kapsamaktadır. En yüksek standarttaki 
ulaşılabilir sağlık hakkı cezaevlerindeki sağlık koşulları ve sağlık hizmetleri için de geçerlidir.   
2014 yılının Ocak ayında başlayan bu proje 18 ay sürecektir. Proje kapsamında İHD nin tüm 
şubelerinin bulundukları yerlerde bulunan cezaevlerinin kapasitelerinin, tiplerinin, doluluk oranlarının 
ve sağlık hakkı uygulamalarında yaşanan problemlerin ortaya konacağı bir haritalandırma çalışması 
için saha gezileri yapılmaya başlanmıştır.   

2012	TÜRKİYE	İNSAN	HAKLARI	İHLALLERİ	BİLÂNÇOSU	
 

YAŞAM HAKKI İHLALLERi 
 

             ÖLÜ           YARALI 
YARGISIZ İNFAZ 
Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri 
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma 
Yetkisinin İhlali, Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve 
Yaralananlar 

                                24                                77 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar                                  2                                   3 
Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar                                21                                36 
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından 
Öldürülen ve Yaralananlar                                    -                                 3 

TOPLAM                                47                              119 

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 

73 ( 2 si tahliye 
olduktan sonra olmak 
üzere 24 kişi, intihar 
ettiği ileri sürülen 19 
kişi, 1 i çocuk olmak 
üzere 4 kişi başkaları 
tarafından öldürülmüş, 
13 ü Urfa cezaevinde 
yanarak olmak üzere 
diğer ölümler 26 kişi)              

                     
 
 
 
 
 
 
      
                                7             

GÖZALTINDA ÖLÜMLER                                10                                 - 
TOPLAM                                83                                    7  
FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                                        
Erkek                                25                                34 
Çocuk                                 2                                  - 
TOPLAM                                27                                34 
RESMİ HATA VE İHMAL 
Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar                                13                               911 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli 
Ölümler 

69 ( 42 er intihar 
iddiası, 15 er şüpheli 
ölüm/öldürülme, 5 
polis, 7 rütbeli ) 

                               15 

TOPLAM                                82                              926 
SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi                                  -                                 - 
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Gazeteci                                  -                                 3 
Öğretmen / Öğretim Üyesi                                  -                                10 
Öğrenci                                  -                                25 
Yerel Yönetici                                  1                                 2 
İşçi                                  -                                 - 
Diğer                                67                              358 
TOPLAM ( Gaziantep’te 14 Ağustos günü yaşanan 
patlamada ölen ve yaralananlar da bu bölüm 
kapsamındadır) 

                                
                               68 

                           
                             398 

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu                              199                              360 
Silahlı Militan                              307                                13 
Siviller                                  1                                21 
TOPLAM                               507                              394 
YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ ve YARALANMALAR                                  4                               10 
MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 
Erkek                                  7                               52 
Kadın                                  -                                             1 
Çocuk                                 8                                22 
TOPLAM                                19                                85 
KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 
Erkek                                14                                  1 
Kadın                                  7                                  - 
Çocuk                                  -                                  - 
TOPLAM                                21                                  1 

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

 

 
 1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında 
yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 

NAMUS CİNAYETLERİ 
Erkek                                  2  
Kadın                                 7   
Çocuk                                  -  
TOPLAM                                  9   
Nefret Cinayetleri ve Yaralamalar                                  9                                  1 
TOPLAM                                  9                                   1 
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
Kadın İntiharları                                48                                  8 
Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar                                31                              176 
Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz                               146                              546 
Fuhuşa Zorlanan Kadınlar                                                                      92 
TOPLAM                               225                                822 
ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
Çocuk İntiharları                                 38                                  8 
Ev İçi ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan Çocuklar                                50                                  2 
Toplumsal Alanda Çocuğa Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz                                  3                               204 
TOPLAM                                91 :                              214 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele                              293 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 102’i Çocuk Olmak 
Üzere 433 Kişi 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele                               13 
Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele1                              583 
Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler                              189 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 89	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER1 
 

Gözaltına Alınanlar 
550’si Çocuk Olmak 
Üzere Toplam 12300 
Gözaltı 

Tutuklananlar 
 125’i Çocuk Olmak 
Üzere Toplam 2788 
Tutuklama 

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 

14.024’ü Suriyeli 
Olmak Üzere Toplam 
17.540 Kişi Çeşitli 
Yollardan Türkiyeye 
Girmek İsterken 
Gözaltına Alınmıştır. 

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler                                75 
 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

110 (15 Yürüyüş, 48 Kutlama (Newroz), 15 
Çadır kurma etkinliği, 13 Miting, 2 Anma, 9 
İmza Kampanyası ve Standı, 2 Konser, 1 
Festival, 1 Tiyatro, 2 Basın Açıklaması, 2 
Panel,1 Açlık Grevi Eylemi) 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın 
Organları 

7 Gazete toplam 13 kez, 8 Dergi 13 Kez,  
Toplatıldı. 4 Pankart, 1 El İlanı, 6 Afiş, 1 
Takvim, Yasaklandı ve Toplatıldı, 2 Gazete 1 
er Ay Yayın Durdurma cezası Aldı, 1 Tv 
Programı Yasaklandı (Gün Tv),558 Kitap 
Toplatıldı, Aram Yayınları'ndan 10 Kitap 
Hakkında Soruşturma Açıldı. 1 Kitap 
Müstehcen Olduğu İddiasıyla MEB'in 100 
Temel Eser listesinden Çıkarıldı. Rtük, Radyo 
ve Tv Kuruluşlarına 603 Uyarı,  73 Yerel ve 
Ulusal Tv Kanalına ise Toplam; 13.500,532 Tl 
Para Cezası Verdi.  

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 6 ( 1 Gazete Genel Merkezi, 3 Gazete 
temsilciliği, 1 Yayınevi, 1 Kitapevi)  

Engellenen İnternet Siteleri 6621 
 
 

2012 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR   
 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar                              791 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar                                20 
Okulda Şiddet                               222 
Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele                                27 
TOPLAM                             2571 
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2012 Yılında açılan soruşturma sayısı 11, kişi sayısı 1091 dir. 
 

2012 YILINDA AÇILAN DAVALAR  2012 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR 

2012 yılında 298 kişi hakkında 36 dava açıldı. 
 2012 yılında 433 kişi hakkında 96 dava sonuçlandı. 
Rapora göre;  toplam, 2173 yıl 1224 ay hapis cezası ile 
147.50 tl para cezası verildi. 

 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler 

 
424 

2012 Yılında Açılan Soruşturmalar   
140 Kişiye 6 Soruşturma 

2012 Yılında Açılan Davalar  2012 yılında 484 kişi hakkında 21 dava  açıldı. 

2012 Yılında Sonuçlanan Davalar 
 2012 yılında 252 kişi hakkında 46 dava  
sonuçlandı. Rapora göre;  toplam, 1163 yıl 1293 
ay hapis cezası ile 35.162 tl para cezası verildi. 

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler 

 68 (17 Parti Temsilciliği, 18 Dernek, 12 Kültür 
evi, 8 Sendika, 13 Belediye) 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve 
Dernekler 

 18 ( 9 Eğitime Destek Evi, 1 Çocuk Evi Çadırı 
Van, 3 Dersim; Alevilik İnanç ve Kültür 
Akademisi, Demokratik Haklar ve Özgürlükler 
Derneği, 1 Şırnak/Cizre Mir celaleddin Bedirxan 
Kültür ve Tarih Derneği, 1 Pertek Belediyesi 
Yaşlılar Yurdu, 1 Muş/Malazgirt Evdale Zeynike 
Kültür Merkezi,1 Sendika Evid-Sen, 1 Yargıtay 
Kararı; Batman Göç-Der kapatıldı. İzmir Kürdi-
Derin kapatılma davası sürüyor. 

 
CEZAEVLERİ 

 
Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 372 
Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali  69 
Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 1794 
Cezaevlerinde Sevk Uygulamaları 2892 
TOPLAM 5127 
 
Cezaevinde bulunan ve tespit edilebilen hasta mahpuslar listesi raporumuzun ekindedir. 
Yukarıdaki rakamlar, İHD’ ne yapılan başvurulardır. 
 

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI 
 
İHD Şubeleri Hakkında Açılan Soruşturma ve 
Devam eden davalar 

1 (İHD İstanbul Şb. Hk.) 
1 (Mersin Şb. Hk.) 

Gözaltına Alınan İnsan Hakları savunucuları 12 
Tutuklanan İnsan Hakları savunucuları  4 
Tehdit Edilen/İşkence ve Kötü Muameleye Maruz 
kalan ve saldırıya Uğrayan İHD Yöneticileri 

 
 5 

İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan 
Soruşturmalar ve Davalar 

8 Soruşturma, 10 Dava 

 
İŞ KAZALARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR 
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2012 Yılı İHD ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Verilerine göre: 907 İşçi Yaşamını Yitirdi, 3190 
İşçi Yaralandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ 
 

            ÖLÜ       YARALI 
YARGISIZ İNFAZ 
Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik 
Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 
Kullanma Yetkisinin İhlali 

2’si çocuk olmak 
üzere 19              19 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar                2               5 

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

7’si çocuk 18’i asker 
olmak üzere 58 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından 
Öldürülen ve Yaralananlar                1                         

TOPLAM              44              82 
   
CEZAEVLERİNDE ÖLENLER               33                - 
GÖZALTINDA ÖLÜMLER                 -                 
   
FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                     18                     
Erkek               17               4 
Kadın                 1               - 
Çocuk                 -               - 
TOPLAM               18               4 
   
Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar               18            159 
   
Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Ölümler               61              12   
   
SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi                 2             59 
Gazeteci                 -               3 
Öğretmen / Öğretim Üyesi                 -               5 
Öğrenci                1           111 
Yerel Yönetici                -               - 
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İşçi                2             44 
Diğer              72             264  
TOPLAM              77           481 
   
SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu                1               7 
Silahlı Militan              28               - 
Siviller                -               - 
TOPLAM              29               7 
   
MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 
Erkek               -               5 
Kadın               -  
Çocuk               3              18 
TOPLAM               3               23 
   
KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR                                                  
Erkek              18                - 
Kadın               8                - 
Çocuk               6                - 
TOPLAM              30                - 

 
NAMUS CİNAYETLERİ 
Erkek               3                - 
Kadın               2                - 
Çocuk                  - 
TOPLAM               5                - 
   
NEFRET CİNAYETLERİ VE YARALANMALAR   

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

             14 

TOPLAM            12              14 
   
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
Kadın İntiharları              52            18 

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

 269 Kadın 
Öldürülmüş 

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

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar  15 
TOPLAM               321             723 
   
ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER  
Çocuk İntiharları                 25                4 
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Ev İçi ve Toplumsal Alanda Tecavüz, Taciz veŞiddete 
Uğrayan Çocuklar                 35            261 

TOPLAM                60                                 265 
 

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

 
Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele              233 
Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele              307 
Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele                 6 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele2 39’u Çocuk Olmak 
Üzere         843 Kişi. 

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

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

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

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz 
Kalanlar               32 

Okulda Şiddet               25 
TOPLAM            11.977 

 
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER1 

 

Gözaltına Alınanlar 456’sı Çocuk Olmak 
Üzere, 8541 Kişi 

Tutuklananlar 115’i Çocuk Olmak 
Üzere 709 Kişi 

Gözaltına Alınan/Kayıp Sığınmacı ve Göçmenler 
Kayıtlarımızda 1 
gözaltı, 6 kayıp 
sığınmacı vardır.               

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

 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Yasaklanan Etkinlikler 

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

 
 1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında 
yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 
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Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan 
Yayın Organları 

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

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

Kabahatler Kanunu’na Göre Verilen Para Cezaları Tespit Edilebilen: 38.150,00 tl 
Engellenen İnternet Siteleri 15.632 

 
2013 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 
 
2013 Yılında açılan soruşturma sayısı 42, kişi sayısı 503 

 

 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı 
ve Gösteriler 

   
774’ü Gezi Protestoları Olmak Üzere 
Toplam 1134 
 

2013 Yılında Açılan Soruşturmalar   
1309 Kişi/17 Soruşturma 

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

2013 Yılında Sonuçlanan Davalar 

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

 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 
Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 27 (18 Parti Temsilciliği/4 Dernek/2 Kültür 

2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR 2013 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR 

2013 yılında 3347 kişi hakkında 125 dava açıldı. 

2013 Yılında 483 Kişi hakkında 489 Dava 
Sonuçlandı. Rapora Göre; Toplam 1862 Yıl 116 
Gün Hapis cezası, 299.409 Tl. Para Cezası, 5 
Kişiye 1/30 Oranında Maaş Kesintisi Cezası 
Verildi. 
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Dernekler Evi/1 sendika/2 STK) 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika 
ve Dernekler 

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

 
 
 
 
CEZAEVLERİNDEKİ İHLALLER 
 
Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali                                 280 
Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali                                  222 
Cezaevlerinde Disiplin Cezaları                                1036 
Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları                                1522 
TOPLAM                                3060 
Not: Cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele bilançosu yukarıda işkence ve kötü muamele 
bölümüne yazılmıştır. 
 

İŞ KAZALARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR 
 
2013 Yılı İHD ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Verilerine göre:  103 ü Kadın, 59 u 
Çocuk Olmak Üzere 1545 İşçi yaşamını Yitirdi. 
 
 
 
 
 

 
ARAŞTIRMA, İNCELEME VE GEZİ RAPORLARI 

 
Ekim 2014 tarihinde yapılan 17. Olağan Genel Kurul’da görev üstlenen Yönetim Kurul’umuzun 2 yıllık çalışma 
döneminde toplam 42 araştırma, inceleme ve gezi raporu düzenlenmiştir. Raporların tarih ve konuları aşağıda 
yer almaktadır. 
 

SAYI RAPOR BAŞLIĞI TARİH 
1.  Afyon İli Sultandağı İlçesinde Kürtlere Yönelik Saldırı İddialarına İlişkin Araştırma-İnceleme 

Raporu 
 
08.01.2013 
OLAY 
28 Aralık 2012 tarihinde Afyon ili Sultandağı ilçesinde meydana gelen kavga sonucu 18 yaşında olan 
Orhan Şahin adlı bir genç ölmüştür. Orhan Şahin’in ölümünden sonra 29 Aralıktan 2012 tarihinden 
itibaren 2 Ocak’ 2013 tarihine kadar bazı Kürt yurttaşların ev, işyeri ve arabalarına yönelik saldırıların 
gerçekleştiğine yönelik basın ve yayın organlarında çıkan haberler ve Derneğimizin Ankara Şubesi’ne 
yapılan başvuru sonucu İHD Genel Merkezi bir heyet oluşturmaya karar vermiştir. Heyet 04.01.2013’de 
Sultandağı’nda aşağıdaki inceleme ve tespitlerde bulunmuştur. 
 

07 Ocak 
2013 
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HEYETİN OLUŞUMU 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından İHD Genel Sekreteri İsmail Boyraz, Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Erdoğan ve İHD Ankara Şube Başkanı Halil İbrahim Vargün’den oluşan bir heyet 
oluşturulmuştur. 
 
HEYETİNGİRİŞİMLERİ 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Afyon-Sultandağı’na gitmeden önce Sultandağı Kaymakamı, 
Sultandağı Emniyet Müdürü, Sultandağı Belediye Başkanı ve Sultandağı’nda Cumhuriyet savcılığı 
olmadığı için Çay İlçesi Cumhuriyet savcılığından 4 Ocak 2013 tarihi için randevu talebinde bulundu. 
Ayrıca, heyetin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için İçişleri Bakanlığı ve Afyon Valiliği’ne 
başvurarak heyetin güvenliğinin sağlanması talebinde bulundu. Bunun yanında İHD’ye başvuran 
mağdurlar ile iletişim kurularak 4 Ocak 2013 tarihinde heyetin Sultandağı’na gideceğini ve mağdurlarla 
görüşeceğini bildirdi. 
 
Heyetimiz Sultandağı’na giderken Emniyet Müdürlüğünden polis memurları tarafında telefonla aranarak 
Emniyet müdürünün ve kaymakamın bizimle görüşeceğini bildirdiler. Ayrıca, Jandarma trafikte bizi 
arayarak yol boyunca yardımcı olacağını bildirdi. 
 
Heyetimiz Sultandağı’na girdiğinde polis memurları sivil bir araç ile bize uzaktan refakat ettiler. Ailelerin 
yanına ve kaymakamlığa gitmemizde yardımcı oldular. Güvenlik güçleri heyetimize herhangi bir zorluk 
çıkarmadığı gibi yardımcı da oldular. 
 
HEYET ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELER: 
1. MAĞDURLARLA GÖRÜŞMELER: (Görüşmeler sitede yer almaktadır. Bakınız: wwwihd.org.tr/özel 
raporlar.) 
2) RESMİ YETKİLİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER (Görüşmeler sitede yer almaktadır. Bakınız: 
wwwihd.org.tr/özel raporlar) 
 
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER VE SONUÇ 
1. Basit bir adli kavganın sonucunda Kürt yurttaşlara yönelik saldırının tesadüfî olmadığını, organize 
olduğunu ve beş bin civarında nüfusu olan bir ilçede bir anda büyük bir kalabalığın toplanmasının 
mümkün olmadığını düşünmekteyiz. 
2. İlçe dışından gelip Kürtlere yönelik eyleme katılanların olduğu birçok kişi tarafından ifade edilmiştir. 
3. Kıran ailesiyle yapılan kavga sonucu diğer mahallelere saldırıda bulunanların,  o mahallelerde Kürtlerin 
evlerini nasıl tespit ettiklerinin araştırılması gerekmektedir. Ya da bazı kişi ve grupların çavuş 
mahallesinden kimi Kürt yurttaşların anlattığı gibi olay öncesi bayrak dağıtılması ve evlere asılmasının 
istenilmesi ile Kürtlerin evlerini önceden belirlediklerini göstermektedir! 
4. Olayın olduğu akşam ve sabah evlere bayrak asılmasının organize bir iş olduğu görülmektedir. Adli bir 
olaydan sonra olayın bir Türk-Kürt çatışmasına dönüştürülmek istendiğini göstermektedir. 
5. Güvenlik güçlerinin Kıran ailesinin evine yapılan saldırıyı önlemesi ve bir haftadır aileyi koruması 
olumludur.   
6. Emniyet müdürü ani bir gelişme olarak ifade etse de güvenlik güçlerinin Çavuş mahallesine saldıran 
300-400 kişinin saldırısını neden ve nasıl engelleyemediklerinin, şehir merkezi ile çavuş mahallesi 
arasında 4-5 km olup bunca olaya rağmen merkezden Çavuş mahallesine yürüyüşe niçin önlem 
almadıklarının da araştırılması gerekmektedir.  
7. Kaymakama en kısa zamanda çavuş mahallesine gidip orada saldırıya uğrayanlarla da görüşmemesinin 
doğru olmadığını, o insanların devlet yetkililerinden destek beklediğini özellikle evlere bayrak asılması 
olayının son bulması, çünkü bayrak asılı olmayan evlere karşı bir şekilde düşmanlığı tahrik ettiğini 
belirttik. Kaymakam bey de bunun bir eksiklik olduğunu kabul edip en kısa zamanda aileleri ziyaret 
edeceğini söyledi. 
8. Belediye Başkanı Osman Acar’ın Çavuş Mahallesine yönelik saldırıdan dahi bihaber olduğunu ya da 
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görmezlikten geldiğini düşünüyoruz. Çünkü biz ailelerle görüşüp arabaların, evlerin camlarının kırık 
olduğunu görüp tespit ettik, fotoğrafladık. Belediye başkanı ise saldırı falan olmamıştır iddiasında 
bulundu! Biz de gördüklerimize mi size mi inanalım dedik. Belediye başkanının olaylardan habersizmiş 
gibi davranmasının cenazenin defni akabinde Kıran ailesinin evine sloganlarla yürüyen grubu “haklı” 
görmesinin problemli olduğunu düşünüyoruz. 
9.  Osman Bey bize “Kıran ailesinin bir kısmı buradan gitti, diğerleri de giderse sorun çözülür, sorunlu aile 
bu ailedir” değerlendirmesini yaptı. Biz ise aileden hiçbir kişinin bir yere gitmediğini, kimsenin de gitmeyi 
düşünmediğini ve bu yönlü telkinde bulunmaması gerektiğini söylememiz kendisini şaşırtmıştır. 
10.  Osman Bey ne Kıran ailesini ne de Çavuş mahallesinde saldırıya uğrayanları ziyaret etmediğini 
söyledi. Saldırıya uğrayanların ekmeklerini bile bir haftadır polislerin getirmesinden habersiz olması, 
çocukların okula gidip-gitmediğini dahi bilmemesi düşündürücüdür. Halkın oylarıyla seçilen bir kişinin 
kamu görevlilerinden bile daha duyarsız olması kabul edilemez bir durumdur. 
11. Kaymakam ve emniyet güçleri ilçeye gidiş gelişimizde duyarlı davranmışlardır, güvenliğimizi 
sağlamaya özen göstermişlerdir.  
12. Heyetimiz, Kürtlerin ev ve işyerlerine saldıranların bilinçli olarak bir etnik gruba karşı saldırı 
düzenlediğini düşünmektedir. Heyetimiz Sultandağı’nda yaptığı gözlemler ve görüşmeler sonucunda ırk, 
etnik kimlik, din, dil, renk ve cinsiyet gibi mağdurun ve mağdurların sahip olduğu temel ve değiştirilemez 
nitelikteki özellikler sebebiyle işlenen nefret suçlarının (hate crime) tipik bir örneğiyle karşılaşmıştır. 
Mağdurlar sadece ortak bir etnik kimliğe sahip olmalarından (Kürt olmalarından) dolayı her ne kadar 
pozitif hukukumuzda düzenlenmese de dünyanın birçok ülkesinde kabul edilen nefret suçunun ve nefret 
söyleminin mağduru olmuşlardır. Bu bir toplantı ve gösteri değil, doğrudan Maraş, Çorum, Sivas 
olaylarında olduğu gibi bir grubu linç ve yok etmeye yöneliktir. En basit tabirle güvenliksiz bir ortam 
yaratarak göçe zorlamaya yöneliktir. Dolayısıyla güvenlik güçleri ve adli makamlar olayı sadece bir 
gösteri olarak görememeleri, kışkırtanları, planlayanları ve amaçlarını ortaya çıkartmalı, etkin bir 
soruşturma yapılmalıdır. Aksi takdirde ülkenin her yerinde saldırganları cesaretlendirir ve nefret suçlarını 
meşrulaştırır. 
13. Heyetimiz yaptığı görüşmeleri yeterli görüp savcılığın soruşturmasının hem kavga ve cinayet, hem de 
saldırganlar yönünde devem ettiğini düşünüp Cumhuriyet Savcısı ile görüşmeye gerek görmemiştir. 
Ancak, Ankara’ya dönerken olayı soruşturan Çay İlçesi Cumhuriyet Savcısı heyetimizi telefonla arayıp 
duyarlılığını belirtmiş, ilçe dışında olduğunu bizim randevu talebimizden akşam haberi olduğunu ifade 
etmiştir. Cumhuriyet Savcısı Çavuş Mahallesine saldırı ile ilgili olarak 24 şahıs hakkında gösteri yürüyüş 
kanuna muhalefetten soruşturma açıldığını teyit etmiştir. Ancak heyetimizce, saldırganların işlediği suçun 
takdirinin kendisinde olmakla birlikte, olayın sadece gösteri yürüyüş kanuna muhalefet olarak 
değerlendirilmemesi gerektiği, alenen halkı kin ve düşmanlığa sevk eylemi ve bir etnik gruba yönelik 
saldırı olması sebebiyle insanlık suçu işlendiği yönündedir. Şeklinde görüşümüz iletilmiştir. Cumhuriyet 
Savcısı ayrıca, bir bilgi talep etmemiz durumunda Adalet Bakanlığından izin alarak bize yardımcı 
olabileceğini belirtmiştir. Biz de kendisine duyarlılığı nedeniyle teşekkür ettik. 
ÖNERİLER 
1. Saldırıları organize edenler derhal ortaya çıkarılarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten 
yargılanmalıdır 
2. Zarar gören halkın tüm zararları karşılanmalıdır. 
3. Esnafın Kürtlere yönelik ayrımcı politikasının önüne geçilmeli, yaptıklarının nefret suçu olduğu esnafa 
açıklanmalı ve gerekirse dava açılmalıdır. 
4. İlçe dışından ilçeye gelip saldırıya katılanların kim olduğu ve kimler tarafından çağırıldığı tespit 
edilmelidir. 
5. Çocukların okullarına güven içinde gitmesi sağlanmalıdır. Ayrımcılık yapan kişiler ve memurlar tespit 
edilmeli, haklarından işlem yapılmalıdır. 
6. İlçedeki sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri ayrımcılık ifade eden açıklama ve eylemler yerine barış 
ve kardeşliğe hizmet edecek davranışlarda bulunmalıdır. 
7. Hükümet ve devlet yetkilileri öncelikle sorumluluğun kendilerinde olduğu bilinciyle hareket etmeli, 
halk arasında ayrımları körükleyici söz ve davranışlardan kaçınmalıdırlar. 
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8. Nefret suçlarına yönelik yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. 
Hasan Erdoğan Genel Başkan Yardımcısı 
İsmail Boyraz İHD Genel Sekreteri                                       
Halil İbrahim Vargün İHD Ankara Şube Başkanı 
 
                                                       

2.  İstanbul İli Zeytinburnu İlçes Etnik Linç ve Saldırı Gözlem Heyet Raporu 
 
HEYET GÖRÜŞMELERİ 
04 Ocak 2013 tarihinde Zeytinburnu’nda Batmanlı bir ailenin düğününe çok sayıda kişinin pompalı 
tüfekler, döner bıçakları, sopa, taş ve satırlarla saldırıldığı iddiası üzerine yaşanan olayın ırkçılığa, etnik 
düşmanlığa ve nefrete karşı olan herkeste büyük bir endişeye yol açmıştır. Bu nedenle İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi iki heyet oluşturarak, 04 Ocak Cerrahpaşa Hastanesine,  09 Ocak 2013  tarihinde 
Heyetimiz Zeytinburnu’na giderek Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar ve mağdurlardan M. Ş. S, D. 
S., S. S., S. S. ve S. S. ile görüşmeler yapmıştır. 
 
OLAY  
Derneğimize 4 Ocak 2013 tarihinde saat 24.00 civarında telefonla gelen bir bildirimde, Zeytinburnu’nda 
Batmanlı bir ailenin düğününe çok sayıda kişinin pompalı tüfekler, döner bıçakları, sopa, taş ve satırlarla 
saldırıldığı ve yaralıların Cerrahpaşa hastanesinde olduğu bilgisi üzerine dernek raportörümüz İhsan Kaçar 
ve MYK üyesi Hulusi Zeybel gece saat 01.00 civarında Cerrahpaşa Hastanesine giderek yaralılarla 
görüşmüşlerdir.  Bu ilk görüşmede saldırıya uğrayan ve ayakta tedavisi gerçekleştirilen yaralılar; 
“kesinlikle organize bir saldırıya maruz kaldık. İlk önce 5-10 kişi düğün salonunun önüne gelip içeriye 
girmeye kalkıştılar. İzin vermeyince küfür ve hakaretlerle ‘biz Çankırılıyız, mahallemizde Kürtçe türkü 
söylenip halay çekilmesine izin vermeyiz’ diye bağırarak ve ellerini kurt işareti şeklinde sallayarak ağza 
alınmayacak küfür ve hakaretlerle saldırdılar. 
 
O esnada bir minibüsün düğün salonunun önüne gelip park ettiğini ve şoförünün hızla inip kaçmaya 
başladığını gördük. Tam o esnada nereden geldiklerini anlamadığımız 40-50 kişilik bir grup park eden 
minibüsün kapılarını açarak içinden silah, satır, bıçak, sopa gibi malzemeleri alarak üstümüze saldırmaya 
başladılar. Birçok linç saldırısında olduğu gibi burada da bazı gerekçeler ileri sürebilirler ama kesinlikle 
saldırmalarını gerektiren hiçbir olay ya da neden yoktur…” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 
 
Daha sonra park halindeki minibüse girdiklerinde anahtarının üzerinde olduğunu ve anahtara el 
koyduklarını, plakasını da aldıklarını ifade ettiler. O esnada gelen bir telefondan minibüsün polisler 
tarafından çekiciyle alınıp götürüldüğü, saldırganlardan 4 kişinin de karakolda tutulduğu bilgisini de 
bizimle paylaştılar. 
 
Hastane önünde sadece bir DİHA muhabiri vardı. Neden başka basın yok diye sorduğumuzda “Olayın 
büyümemesi ve farklı bir mecraya çekilmemesi için yaygınlaştırmak İstemedikleri”ni ifade ettiler. 
 
Konuşulan bazı yaralı ve yakınları da isim ve fotoğraflarının kullanılmamasını, o bölgede yaşadıkları ve 
esnaflık yaptıkları için daha sonrasında tekrar saldırılara maruz kalmak istemediklerini ifade etmişlerdir. 
İlk heyetteki arkadaşlarımız, daha sonra geniş bir heyetle bölgeye gelip inceleme yapacağımızı ve bir 
rapor hazırlayacağımızı söyleyerek geçmiş olsun dileklerini ifade ederek hastaneden saat 02.00 civarında 
ayrılmışlardır. 
 
Olayın basında da yer alan haber ve bilgilerle ilk gözlemlerimizin örtüştüğünün görülmesi üzerine 
heyetimiz bölgeye giderek ilgili ve yetkililerle görüşerek inceleme ve gözlemlerini raporlama 
çalışmalarını başlatmıştır. 
HEYETİN OLUŞUMU  

14 Ocak 
2013 
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Heyet üyeleri; İnsan Hakları Derneği MYK Üyesi Hulusi Zeybel, İHD İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe, 
Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Gök, Şube Yönetim Kurulu üyesi Av. Eda Yakmaz’dan oluşmaktadır. 
 
HEYETİN AMACI  
Farklı ve etnik kimliklere yönelik geliştirilen provokatif söylentilerle büyütülen nefret söylemi, 
saldırganlık eğilimi ve düşmanlık, tarihimizde yaşandığı için, karşımıza tehlikeli sonuçlar doğuracağı 
kaygısını bizlerde oluşturmuştur. Bu saldırganlığın daha büyük olaylara ve mağduriyetlere yol açmadan 
önlenmesi, olayların gerçek boyutlarını açığa çıkarmak, toplumu ve yetkilileri uyarmak, objektif bilgilere 
dayalı olarak hazırlanacak raporu kamuoyu ve yetkililerle paylaşmak amacıyla İnsan Hakları Derneği 
olarak bir heyet oluşturulmuştur. 
 
HEYET GÖRÜŞMELERİ (Görüşmeler sitede yer almaktadır. Bakınız: wwwihd.org.tr/özel raporlar) 
 
 
TESPİT EDİLEBİLEN YARALILARIN DURUMLARI: 
1. R.  S.: Bileğinden yaralı. Döner bıçağı kesiği. 
2. M.  S.: Göz ve kalçasından yaralı. Kesici aletle yaralanma.  
3. M.  S.: Omzundan yaralı. Döner bıçağı kesiği.  
4. Ç. S. : Dört parmağından yaralı. Döner bıçağı kesiği.  
5. S.  A. (Misafir) : Ellerinden yaralı: Döner bıçağı kesiği.  
6. F.  U.  ( Misafir ) : Kafa ve kulakta kesikler. Döner bıçağı kesiği. 
7. Z. S. ( Misafir ): Her iki bacağından ve kalçasından Pompalı tüfekle yaralanma. 
8. M. Ş. S.: Çeşitli yerlerinden yaralı. Döner bıçağı kesikleri. 
9. K. …(Misafir ) : Burnundan yaralı. Kesik. 
10. V. O: Başından taşla yaralı. 
11. S. S.: Ayağından taşla yaralı. 
Düğüne katılan pek çok kişi bu saldırıdan değişik şekilde yaralar almış, darp edilmiştir. Fakat ağır 
yaralıların olması nedeniyle kendi yaralanmalarından bahsetmek istememişlerdir. 
 
HEYETİN GÖZLEM VE TESPİTLERİ 
Gerek olayın oluş şekli, gerekse de olayı gerçekleştiren kişilerin sayıca çokluğu ve Kaymakam'ca da 
onaylanan olayda kullanılan suç aletlerine ( pompalı tüfek, satır ve bıçaklar) bakıldığında olayın sıradan 
bir saldırı olmadığı kanaatine varılmıştır. 
 
Zeytinburnu Kaymakam'lığı ile yapılan görüşme olayın çözümüne ve anlaşılmasına ışık tutacak nitelikte 
olmamıştır. Kaymakamlığın ısrarla olayın adli bir suç olduğunun altını çizmesi ve halk arasında hiçbir 
etnik çatışma yaşanmadığını ısrarla yinelemesine karşın olayın neden ve nasıl başladığına dair bilgi 
verememesi büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. 
 
Şu ana kadar olayın faillerinin tespit edilmediği, olayda kullanılan ve kesici öldürücü silahların ve bunları 
kullananların yargı önüne çıkartılmadığı, olay yerinde gözaltına alınan tüm şüphelilerin delil 
yetersizliğinden serbest bırakıldığı, emniyette sadece mağdur ailelerin ifadelerinin alınmış olduğu ve 
olayın hiçbir yönünün aydınlatılmamış olduğu tespit edilmiştir. 
 
Olay gecesi Cerrahpaşa’da görüşülen yaralılar ile daha sonra düğün sahibi aile üyeleriyle yapılan 
görüşmelerde olayın başlama ve oluş şekline dair bilgilerin örtüştüğü görülmüştür. 
 
Mağdur tanıkların ise sürekli olayın başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını vurgulamalarına rağmen esas 
nedene dair hiç bir ifadede bulunmamaları, ısrarla bu insanları kesinlikle tanımadıklarını söylemelerinin 
nedeninin, bu bölgede yerleşik yaşıyor olmaları ve bölgede daha önceden yaşanan linç girişimlerinin ve 
benzeri olayların tekrar yaşanabileceği korkusu ve kaygısı olduğu kanaatine varılmıştır. 
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Olaya dair bugüne kadar ilgili ve yetkililerden kamu vicdanını rahatlatacak hiçbir açıklama yapılmamış 
olması da diğer faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, daha önce yaşanmış birçok benzeri saldırı 
olaylarında olduğu gibi bu olayın da Kürtlere yönelik ırkçı bir nefret suçu olduğu açıkça görülmektedir. 
Yine benzer olaylarda rastladığımız gibi güvenlik güçlerinin tavrının ise olayın üzerini örtme ve 
saldırganları koruma çabası olabileceği kanaati ve kaygısı oluşturmaktadır. 
 
En temel toplumsal talep haline gelmiş olan Barış taleplerinin her seferinde terörize edilerek ötelenmesi, 
saldırganlar hakkında herhangi yasal ve cezai işlemler yapılmaması ve ört-bas edilme gayretleri bu tür 
girişimlere cesaret vermektedir. Adeta topluma bir “barış travması” yaşatılmaktadır. 
 
SONUÇ VE TALEPLER 
Benzer olayların yaşanmaması ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için Kürt sorununda demokratik 
çözüm politikalarının sürdürülmesi en temel talebimizdir.  
 
İnsan Hakları Derneği’nin de bileşeni olduğu “Nefret Suçları Kampanyası Platformu” tarafından 
hazırlanan ve 8 Ocak 2013 tarihinde TBMM’ne sunulan “Nefret Suçları Kanun Teklifi”nin biran önce 
kabul edilerek uygulamaya sokulması en güncel talebimizdir. 
 
Ayrıca bugüne kadar yaşanmış nefret suçları için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın inceleme 
başlatmasını ve organize olayların soruşturularak Adalet duygusunun tesisini sağlamaya yönelik 
çalışmalar başlatılmalıdır. 
 
  
 
HEYET GÖRÜŞMELERİ 
04 Ocak 2013 tarihinde Zeytinburnu’nda Batmanlı bir ailenin düğününe çok sayıda kişinin pompalı 
tüfekler, döner bıçakları, sopa, taş ve satırlarla saldırıldığı iddiası üzerine yaşanan olayın ırkçılığa, etnik 
düşmanlığa ve nefrete karşı olan herkeste büyük bir endişeye yol açmıştır. Bu nedenle İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi iki heyet oluşturarak, 04 Ocak Cerrahpaşa Hastanesine,  09 Ocak 2013  tarihinde 
Heyetimiz Zeytinburnu’na giderek Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar ve mağdurlardan M. Ş. S, D. 
S., S. S., S. S. ve S. S. ile görüşmeler yapmıştır. 
 
OLAY  
Derneğimize 4 Ocak 2013 tarihinde saat 24.00 civarında telefonla gelen bir bildirimde, Zeytinburnu’nda 
Batmanlı bir ailenin düğününe çok sayıda kişinin pompalı tüfekler, döner bıçakları, sopa, taş ve satırlarla 
saldırıldığı ve yaralıların Cerrahpaşa hastanesinde olduğu bilgisi üzerine dernek raportörümüz İhsan Kaçar 
ve MYK üyesi Hulusi Zeybel gece saat 01.00 civarında Cerrahpaşa Hastanesine giderek yaralılarla 
görüşmüşlerdir.  Bu ilk görüşmede saldırıya uğrayan ve ayakta tedavisi gerçekleştirilen yaralılar; 
“kesinlikle organize bir saldırıya maruz kaldık. İlk önce 5-10 kişi düğün salonunun önüne gelip içeriye 
girmeye kalkıştılar. İzin vermeyince küfür ve hakaretlerle ‘biz Çankırılıyız, mahallemizde Kürtçe türkü 
söylenip halay çekilmesine izin vermeyiz’ diye bağırarak ve ellerini kurt işareti şeklinde sallayarak ağza 
alınmayacak küfür ve hakaretlerle saldırdılar. 
 
O esnada bir minibüsün düğün salonunun önüne gelip park ettiğini ve şoförünün hızla inip kaçmaya 
başladığını gördük. Tam o esnada nereden geldiklerini anlamadığımız 40-50 kişilik bir grup park eden 
minibüsün kapılarını açarak içinden silah, satır, bıçak, sopa gibi malzemeleri alarak üstümüze saldırmaya 
başladılar. Birçok linç saldırısında olduğu gibi burada da bazı gerekçeler ileri sürebilirler ama kesinlikle 
saldırmalarını gerektiren hiçbir olay ya da neden yoktur…” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 
 
Daha sonra park halindeki minibüse girdiklerinde anahtarının üzerinde olduğunu ve anahtara el 
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koyduklarını, plakasını da aldıklarını ifade ettiler. O esnada gelen bir telefondan minibüsün polisler 
tarafından çekiciyle alınıp götürüldüğü, saldırganlardan 4 kişinin de karakolda tutulduğu bilgisini de 
bizimle paylaştılar. 
 
Hastane önünde sadece bir DİHA muhabiri vardı. Neden başka basın yok diye sorduğumuzda “Olayın 
büyümemesi ve farklı bir mecraya çekilmemesi için yaygınlaştırmak İstemedikleri”ni ifade ettiler. 
 
Konuşulan bazı yaralı ve yakınları da isim ve fotoğraflarının kullanılmamasını, o bölgede yaşadıkları ve 
esnaflık yaptıkları için daha sonrasında tekrar saldırılara maruz kalmak istemediklerini ifade etmişlerdir. 
İlk heyetteki arkadaşlarımız, daha sonra geniş bir heyetle bölgeye gelip inceleme yapacağımızı ve bir 
rapor hazırlayacağımızı söyleyerek geçmiş olsun dileklerini ifade ederek hastaneden saat 02.00 civarında 
ayrılmışlardır. 
 
Olayın basında da yer alan haber ve bilgilerle ilk gözlemlerimizin örtüştüğünün görülmesi üzerine 
heyetimiz bölgeye giderek ilgili ve yetkililerle görüşerek inceleme ve gözlemlerini raporlama 
çalışmalarını başlatmıştır. 
 
 
HEYETİN OLUŞUMU  
Heyet üyeleri; İnsan Hakları Derneği MYK Üyesi Hulusi Zeybel, İHD İstanbul Şube Başkanı Ümit Efe, 
Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Gök, Şube Yönetim Kurulu üyesi Av. Eda Yakmaz’dan oluşmaktadır. 
 
HEYETİN AMACI  
Farklı ve etnik kimliklere yönelik geliştirilen provokatif söylentilerle büyütülen nefret söylemi, 
saldırganlık eğilimi ve düşmanlık, tarihimizde yaşandığı için, karşımıza tehlikeli sonuçlar doğuracağı 
kaygısını bizlerde oluşturmuştur. Bu saldırganlığın daha büyük olaylara ve mağduriyetlere yol açmadan 
önlenmesi, olayların gerçek boyutlarını açığa çıkarmak, toplumu ve yetkilileri uyarmak, objektif bilgilere 
dayalı olarak hazırlanacak raporu kamuoyu ve yetkililerle paylaşmak amacıyla İnsan Hakları Derneği 
olarak bir heyet oluşturulmuştur. 
 
HEYET GÖRÜŞMELERİ (Görüşmeler sitede yer almaktadır. Bakınız: wwwihd.org.tr/özel raporlar) 
 
TESPİT EDİLEBİLEN YARALILARIN DURUMLARI: 
1. R.  S.: Bileğinden yaralı. Döner bıçağı kesiği. 
2. M.  S.: Göz ve kalçasından yaralı. Kesici aletle yaralanma.  
3. M.  S.: Omzundan yaralı. Döner bıçağı kesiği.  
4. Ç. S. : Dört parmağından yaralı. Döner bıçağı kesiği.  
5. S.  A. (Misafir) : Ellerinden yaralı: Döner bıçağı kesiği.  
6. F.  U.  ( Misafir ) : Kafa ve kulakta kesikler. Döner bıçağı kesiği. 
7. Z. S. ( Misafir ): Her iki bacağından ve kalçasından Pompalı tüfekle yaralanma. 
8. M. Ş. S.: Çeşitli yerlerinden yaralı. Döner bıçağı kesikleri. 
9. K. …(Misafir ) : Burnundan yaralı. Kesik. 
10. V. O: Başından taşla yaralı. 
11. S. S.: Ayağından taşla yaralı. 
Düğüne katılan pek çok kişi bu saldırıdan değişik şekilde yaralar almış, darp edilmiştir. Fakat ağır 
yaralıların olması nedeniyle kendi yaralanmalarından bahsetmek istememişlerdir. 
 
HEYETİN GÖZLEM VE TESPİTLERİ 
Gerek olayın oluş şekli, gerekse de olayı gerçekleştiren kişilerin sayıca çokluğu ve Kaymakam'ca da 
onaylanan olayda kullanılan suç aletlerine ( pompalı tüfek, satır ve bıçaklar) bakıldığında olayın sıradan 
bir saldırı olmadığı kanaatine varılmıştır. 
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Zeytinburnu Kaymakam'lığı ile yapılan görüşme olayın çözümüne ve anlaşılmasına ışık tutacak nitelikte 
olmamıştır. Kaymakamlığın ısrarla olayın adli bir suç olduğunun altını çizmesi ve halk arasında hiçbir 
etnik çatışma yaşanmadığını ısrarla yinelemesine karşın olayın neden ve nasıl başladığına dair bilgi 
verememesi büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. 
 
Şu ana kadar olayın faillerinin tespit edilmediği, olayda kullanılan ve kesici öldürücü silahların ve bunları 
kullananların yargı önüne çıkartılmadığı, olay yerinde gözaltına alınan tüm şüphelilerin delil 
yetersizliğinden serbest bırakıldığı, emniyette sadece mağdur ailelerin ifadelerinin alınmış olduğu ve 
olayın hiçbir yönünün aydınlatılmamış olduğu tespit edilmiştir. 
 
Olay gecesi Cerrahpaşa’da görüşülen yaralılar ile daha sonra düğün sahibi aile üyeleriyle yapılan 
görüşmelerde olayın başlama ve oluş şekline dair bilgilerin örtüştüğü görülmüştür. 
 
Mağdur tanıkların ise sürekli olayın başka boyutlara çekilmeye çalışıldığını vurgulamalarına rağmen esas 
nedene dair hiç bir ifadede bulunmamaları, ısrarla bu insanları kesinlikle tanımadıklarını söylemelerinin 
nedeninin, bu bölgede yerleşik yaşıyor olmaları ve bölgede daha önceden yaşanan linç girişimlerinin ve 
benzeri olayların tekrar yaşanabileceği korkusu ve kaygısı olduğu kanaatine varılmıştır. 
 
Olaya dair bugüne kadar ilgili ve yetkililerden kamu vicdanını rahatlatacak hiçbir açıklama yapılmamış 
olması da diğer faktörlerle birlikte değerlendirildiğinde, daha önce yaşanmış birçok benzeri saldırı 
olaylarında olduğu gibi bu olayın da Kürtlere yönelik ırkçı bir nefret suçu olduğu açıkça görülmektedir. 
Yine benzer olaylarda rastladığımız gibi güvenlik güçlerinin tavrının ise olayın üzerini örtme ve 
saldırganları koruma çabası olabileceği kanaati ve kaygısı oluşturmaktadır. 
 
En temel toplumsal talep haline gelmiş olan Barış taleplerinin her seferinde terörize edilerek ötelenmesi, 
saldırganlar hakkında herhangi yasal ve cezai işlemler yapılmaması ve ört-bas edilme gayretleri bu tür 
girişimlere cesaret vermektedir. Adeta topluma bir “barış travması” yaşatılmaktadır. 
 
SONUÇ VE TALEPLER 
Benzer olayların yaşanmaması ve toplumsal barışın sağlanabilmesi için Kürt sorununda demokratik 
çözüm politikalarının sürdürülmesi en temel talebimizdir.  
 
İnsan Hakları Derneği’nin de bileşeni olduğu “Nefret Suçları Kampanyası Platformu” tarafından 
hazırlanan ve 8 Ocak 2013 tarihinde TBMM’ne sunulan “Nefret Suçları Kanun Teklifi”nin biran önce 
kabul edilerek uygulamaya sokulması en güncel talebimizdir. 
 
Ayrıca bugüne kadar yaşanmış nefret suçları için Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın inceleme 
başlatmasını ve organize olayların soruşturularak Adalet duygusunun tesisini sağlamaya yönelik 
çalışmalar başlatılmalıdır. 
 
  
 
 
İHD MYK ÜYESİ HULUSİ ZEYBEL          
İHD İSTANBUL ŞUBE BAŞKANI ÜMİT EFE      
İHD YK ÜYESİ ALİ GÖK                            
İHD YK ÜYESİ EDA YAKMAZ 
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3.  Karabük’te Kürt Öğrencilere Yapılan Saldırı İle İlgili Yapılan Araştırma ve İnceleme Raporu 
 
OLAY 
 
28 Aralık 2012 tarihinde Roboski Katliamının birinci yıldönümü nedeniyle Karabük’te Kürt öğrencilerin 
yaptıkları basın açıklaması sırasında bir grubun öğrencilere saldırması, akabinde de üç kız öğrencinin 
evinin basılması ve sonrasında da bir öğrencinin saldırıya uğraması üzerine mağdurlar İHD Genel 
Merkezine başvurmuşlardır. Bunun üzerine İHD ve MAZLUM-DER Karabük’e bir heyet göndermeye 
karar vermiştir. 
 
HEYETİN OLUŞUMU 
 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi tarafından İHD Genel Sekreteri İsmail Boyraz, Mazlum Der Genel 
Başkan Yardımcısı Recep Karagöz ve İHD Ankara Şube Sekreteri Fatma Güneş’ten oluşan bir heyet 
oluşturulmuştur. 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, Karabük’e gitmeden önce Karabük Valisi, Emniyet Müdürü, 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’nden ve Cumhuriyet Başsavcısı’ndan randevu talebinde bulundu. 
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Rektör’ün şehir dışında olduğu bildirdi. Rektör Yardımcısı ile yapılan 
telefon görüşmesinde “üniversite içinde bir olay olmadığı” gerekçesiyle randevu talebimize olumlu yanıt 
verilmemiştir. Diğer yetkililer ise randevu taleplerimizi kabul etmiştir. Bunun yanında İHD’ ye başvuran 
mağdurlar ile iletişim kurularak 11 Ocak 2013 tarihinde heyetin Karabük’e gideceğini ve mağdurlarla 
görüşeceği bildirildi. 
 
Heyet 11Ocak 2103 tarihinde Karabük’e giderek mağdurlar ve resmi yetkililerle görüşmüştür. 
 
HEYET ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELER 
 
1. MAĞDURLARLA GÖRÜŞMELER(Görüşmeler web sitemizde yer almaktadır. Bakınız: 
www.ihd.org.tr/özel raporlar ) 
 
 
2. RESMİ YETKİLİLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER (Görüşmeler sitede yer almaktadır. Bakınız: 
wwwihd.org.tr/özel raporlar) 
 
HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER: 
• Saldırıya uğrayan ve sürekli tehdit edilen kişilerin Kürt olduğu görülmektedir. 
• Öğrencilere yapılan saldırının sistematik bir hal aldığı anlaşılmaktadır. 
• Basın açıklaması sırasında atılan sloganların Kürtlere yönelik nefret söylemi içerdiği görülmektedir. 
• Öğrenciler, Emniyet yetkililerinin basın açıklaması yerinin belirlenmesinde kasıtlı davrandığını ifade 
etmekteler. Valilik ise, emniyetin daha özenli davranması gerektiğini belirtmiştir. 
• Öğrencilerle yapılan görüşmede öğrenciler, taşla yaralandıklarını açıkça belirtmişlerdir. Olaya ilişkin 
görüntü kayıtlarında da yaralandıkları açıkça görüldüğünü ifade etmişlerdir. Ancak, öğrenciler hafif 
yaralanmaları nedeniyle rapor almamışlardır. 
• Valilik ve savcılık saldırganları lümpen, esrarcı vs olarak tarif etmektedir. Öğrenciler ise, ülkücü ve 
alperen ocaklarına mensup kişiler ve esnaflar olduğunu belirtmektedirler. Bu durum resmi makamların 
saldırganları koruduğu izlenimi yaratmaktadır. 
• Birkaç serserinin etrafına 200-300 kişiyi nasıl toplayabildiği ise düşündürücüdür. 200-300 kişinin bir 
araya gelerek böyle bir saldırıyı gerçekleştirmesi örgütsüz, münferit bir olaymış gibi gösterilse de olayın 
örgütlü ve organize bir şekilde gerçekleştirildiği aşikârdır. 

14 Ocak 
2013 
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• Facebook üzerinden öğrencilerin isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanmasının saldırının planlı ve 
örgütlü olduğunu göstermektedir. 
• Üniversite yetkililerinin üniversite de bir olay olmadığını söylemelerine rağmen Kürt öğrencilerin sürekli 
taciz edildiği anlaşılmaktadır. 
• Kürt öğrencilerin sürekli tedirginlik içinde olduğu görülmektedir. 
ÖNERİLER; 
• Kürt öğrencilere yönelik saldırının sistematik bir hal aldığı dikkate alınırsa, Emniyet yetkilileri ve 
savcılık olayı basit tepki yada lümpen grupların eylemi olarak görmeyip saldırganların arkasındaki güçleri 
ve asıl saldırganları bulmak için etkili bir soruşturma yapmalıdır. 
• Etkili bir ceza kovuşturması yapılarak saldırılar durdurulabilir 
• Karabük Üniversitesi yönetimi bir şey yok diyerek olayı geçiştirmemeli daha duyarlı davranmalıdır. 
• Facebook üzerinden öğrencilerin isimlerini ve fotoğraflarını yayınlayıp öğrencileri hedef gösterenler 
tespit edilmelidir. 
• Nefret söyleminde bulunan yerel basın ve bazı internet sitelerine yönelik soruşturma açılmalıdır. 
 
İHD Genel Sekreteri İSMAİL BOYRAZ 
Mazlumder Genel Başkan Yardımcısı RECEP KARAGÖZ                             
İHD Ankara Şube Sekreteri FATMA GÜNEŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  4.Yargı Paketi Kanun Tasarısı Üzerine İhd Görüş Ve Önerileri 
 
7 Mart 2013 günü TBMM Başkanlığına sunulan İnsan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında 
bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, hükümet tarafından kamuoyuna 4. 
yargı paketi olarak sunulmuştur.  
 
Kanun tasarısını incelendiğimizde, AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen mahkumiyet 
kararlarının tekrar edilmemesi için çeşitli kanunlarda tadilatlar yapmanın gerekli görüldüğü genel 
gerekçede belirtilmiştir. Hükümetin gerekçesine bakıldığında asıl amacın temel hak ve 
özgürlüklerin korunması olmadığı, Türkiye’nin AİHM’e şikayetinin önüne geçilmesi olduğu ve 
yapılacak kısmi bazı değişikliklerle halen AİHM’de bulunan başvuru dosyalarının düşmesine 
veya anlaşma ile sonuçlanmasına dönük düzenlemeler yapmak olduğu anlaşılmaktadır. Hükümet 
bu kanun tasarısı ile temel hak ve özgürlüklere özne olarak değil, nesne olarak baktığını 
göstermektedir.  
 
Bilindiği gibi 2013 yılı ile birlikte Türkiye Kürt sorununda demokratik çözüm sürecinde yeni bir 
aşamaya gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti 14 yıldır İmralı F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tek başına bir hücrede tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 
görüşmelere başlamış ve bu görüşmelere Barış ve Demokrasi Partisi dahil edilerek süreç 
ilerletilmeye çalışılmaktadır. Böylesi bir süreçte sonuç alınabilmesi bakımından silahlı 
çatışmaların sona ererek kalıcı bir çatışmasızlık ortamının sağlanması ve eş zamanlı olarak 
Türkiye’nin hızlı bir demokratikleşme sürecine girmesi gerekmektedir. Bu nedenle 4. Yargı 
Paketi olarak bilinen yargı paketinden beklentiler yüksek tutulmuş, ancak yargı paketinin içeriği 
öğrenilince beklentilerin karşılanmadığı ve bir hayal kırıklığı yaşandığı anlaşılmıştır.  
 

20 Mart 
2013 
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Türkiye’nin hızlı bir demokratikleşme sürecine girebilmesinin yolu adil yargılanma hakkının 
sağlanması, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, toplanma ve gösteri 
hakkına riayet edilmesi, işkence ve kötü muamele yasağına uyulması, vicdani ret hakkının tam 
olarak tanınması, nefret söyleminin yasaklanarak nefret suçlarının düzenlenmesi, kamuda insan 
hakları kurumsallaşmasının sağlanması, ceza mevzuatının gözden geçirilerek haksız ve uzun 
tutukluluğa son verilerek tutukluluğun istisna haline getirilmesi, özel yargılama sistemine son 
verilmesi, yargılamada silahların eşitliği ilkesinin sağlanması, masumiyet karinesine uyulması, 
hiçbir şekilde şiddet eylemine karışmamış kişiler aleyhine soruşturma ve kovuşturma 
yapılmaması, infaz kanunlarının gözden geçirilerek infazda ayrımcılığa son verilmesi, 
cezaevlerindeki hasta mahpusların tahliye edilmesi, siyaset mekanizmasının işlevini yerine 
getirebilmesi için siyasi partiler ve seçim kanunlarının demokrasiye uygun hale getirilmesi ilk 
etapta sıralanabilir. Ama nihai hedefin yeni ve demokratik bir anayasa yapılması olduğunu da 
belirtmek gerekir.  
 
4. Yargı Paketi’ne gelince;  
 
A) Terörle Mücadele Kanunu Yönünden:  Kanun tasarısı ile 3713 sayılı 
 
TMK’nın 6. ve 7. maddelerinde değişiklik yapmakla yetinilmiştir.  
 
12.04.1991 kabul tarihli TMK bugüne kadar 24 kez değiştirilmiştir. Kanunun kendi içinde 
sistematiği bozulmuştur. Biz insan hakları savunucularına göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
yürürlükte olduğu sürece TMK’ya gerek bulunmamaktadır. Çünkü TMK’da düzenlenen suçların 
hemen hemen aynısı veya benzerleri TCK’da yer almaktadır. TMK’nın en belirgin özelliği çok 
geniş yorumlanacak terör tanımı yapmış olmasıdır. TMK’nın terör tanımı Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin 2004 tarihli 1566 sayılı kararında yapılan tanıma aykırı olmasıdır. 1566 
sayılı karara göre sivillere karşı olanlarda dahil, yaralama veya öldürme amaçlı yada kamuda 
veya bir insan topluluğunda veya belirli kişilerde huzursuzluk yaratmak, toplumu tehdit etmek, 
yada hükümeti veya uluslar arası bir organizasyonu bir şeye yapma veya yapmama konusunda 
baskı altına almak koşuluyla rehine alınması gibi tüm suç eylemleri uluslar arası sözleşmelerle 
terör eylemi olarak tanımlandığı, dolayısıyla terör tanımlarının buna uygun yapılması gerektiği 
belirtilmektedir(1). Bu konu ile ilgili olarak İHD tarafından hazırlanan Herkese Hukuk Güvenliği 
ve Adil Yargılama Hakkı (15 Şubat 2012) raporda hangi suçların terör suçu olduğuna dair uluslar 
arası sözleşmelere açıkça yer verilmiştir (2). Dolayısıyla TMK’daki terör suçu tanımının mutlaka 
değiştirilmesi yada Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere yer verilmesi 
gerekmektedir. Yeni suç tanımlarına ihtiyaç bulunmamaktadır.  
 
2- TMK’nın en belirgin özelliği 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa istisna getirerek yeni 
usul hükümleri getirmesidir. Bu nedenle genel usul hükümlerinden ayrılıp özel usul hükümleri 
getirerek adil yargılanma hakkını ve silahların eşitliği hakkını ihlal etmektedir. Bu yönüyle de 
TMK’ya gerek bulunmamaktadır. 3. Yargı Paketi ile CMK 250, 251, 252. maddeler yürürlükten 
kaldırılmış bu maddelerdeki usul hükümleri TMK 10. maddeye taşınmıştır. Dolayısıyla CMK 
250 ile yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri yerine TMK 10.madde ile görevli bölge ağır ceza 
mahkemeleri kurulmuştur. Hükümet burada hukuka karşı hile yapmıştır. Türkiye’nin özel yetkili 
mahkemelerden kesinlikle kurtulması gerekmektedir. Daha önceden 8 bölgede bulunan özel 
yetkili ağır ceza mahkemeleri yeni düzenleme ile 11 bölgeye çıkarılmış ve giderek yaygınlaşan 
ve kurumsallaşan bir yapıya evrilmek istenmiştir. Bununla da yetinilmemiş 5 Temmuz 2012 
tarihi itibari ile CMK 250. madde ile görevli ağır ceza mahkemelerinde devam eden davalar 
sonuçlanıncaya kadar bu mahkemelerin varlığının devam edeceği belirtilerek Türkiye adeta özel 
yetkili ağır ceza mahkemeleri tahakkümü altına alınmıştır. Bu konu ile ilgili yazımız ekinde 
bulunan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg’in 10 Ocak 2012 tarihli 
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Türkiye’de Adalet Yönetimi ve insan Haklarının Korunması Raporu ayrıntılı olarak özel yetkili 
mahkemelere gerek bulunmadığını açıklamaktadır (3).  
 
3- TMK’nın 3. özelliği ise cezaların infazında ayrımcılık yaparak, 5. madde ile terör suçu olarak 
tanımlanan suçlardan hüküm giyenlerin cezalarının %50 arttırılması ve bu kişilerin infazının 
hücre tipi diye bilinen yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında geçirilmesinin 
belirtilmesi ve cezalarının infazının adli suçlulara göre arttırılarak ¾’ünün yatırılması şeklinde 
olmasıdır. Görüldüğü gibi cezaların infazında da gerçek anlamda bir ayrımcılık yapılmış ve 
böylece infaz rejimi insani olmaktan çıkarılmıştır.  
 
4- Kanun tasarısının 6. ve 7. maddelerinde terör örgütünün propagandası suçuna yeni bir kriter 
getirilmiştir. Buna göre,” terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru 
gösteren veya öven yada bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapan” 
ibaresi getirilmektedir. Hükümet böylece propaganda suçunun tanımını kısmen de olsa 
daraltmıştır. Ancak getirilen tanımlama hukuksal tanımlama olmaktan öte sosyal bir 
tanımlamadır. Bu tanımlama kanunu uygulayacak hakimlere geniş takdir yetkisi tanımaktadır. 
AİHM’in ifade özgürlüğünün sınırlandırılması ile ilgili belirlediği temel kriterler yeterli iken 
hukuksal olmayan tabirlerin kullanılması uygulamada yeni sorunlara sebep olacaktır. AİHS ifade 
özgürlüğü hakkını düzenleyen 10. maddenin 2. paragrafında düşüncenin sınırlandırılmasında 9 
ölçüt belirlemiştir. Bu sayılan ölçütler dışındaki nedenlerle düşünceler sınırlandırılamaz. 
Sınırlama bu ölçütlerle ve meşru amaçlar için yapılabilir. Sınırlama AİHM’e göre yasa ile 
öngörülmüş olmalıdır. Yasa ise açıklık, belirginlik, öngörülebilirlik, erişebilirlik ve hukukun 
üstünlüğü ilkesine uygunluk özelliklerini taşımalıdır. Halbu ki ifade özgürlüğü ile ilgili TMK 6. 
ve 7. maddedeki değişiklikler ve TCK 215, 220 ve 318. madde değişiklikleri yasa ile öngörülme, 
meşru amaç ve sınırlama ölçütleri bakımından sorunlu ve AİHM standartlarını karşılamayan 
değişikliklerdir. Bu nedenle tasarının belirtilen maddeleri değiştirilmeli, ifade özgürlüğü alanında 
yeni sorunlara yol açacak düzenlemeye sebep olmamalıdır. Esasen propaganda suçu diye bir suç 
olmamalıdır. Bu nedenle mevcut TMK’nın 6. ve 7. maddeleri ile TCK 220/8. madde kesinlikle 
kaldırılmalıdır.  
 
5- Kanun tasarısında 7. maddenin 2. fıkrasının b bendi yeniden düzenlenmiş ve mevcut 
uygulamanın yeni bir benzeri getirilmiştir. Dolayısıyla propagandadan cezalandırmalar devam 
edecektir. Örneğin slogan atmanın veya çeşitli fotoğraflar taşımanın cezalandırma konusu 
yapılması kabul edilemez. İfade özgürlüğü bu şekilde cezalandırılmaya devam edecektir.  
 
6- TMK 7. maddede cezanın alt sınırının 1 yıldan başlayıp üst sınırın 5 yıla kadar çıkarılması 
uygulamada ciddi problemlere sebep olmaktadır. Üst sınırın mutlaka indirilmesi gerekmektedir. 
TMK 7. maddedeki alt ve üst sınır arasındaki 5 kat oran başka hiçbir kanunda veya ceza 
maddesinde düzenlenmemiştir.  
 
7- Adalet Bakanlığı resmi istatistiklerine göre TMK 6 ve 7. maddeden yıllar itibari ile açılan dava 
sayıları korkutucu seviyelere ulaşmıştır. 2007 yılında 7.713 kişiye, 2008 yılında 6.851 kişiye, 
2009 yılında 8.159 kişiye, 2010 yılında 11.851 kişiye ve 2011 yılında 11.657 kişiye dava 
açılmıştır. Görüldüğü gibi sadece yasa dışı örgüt propagandası yapmaktan 5 yılda 46.231 kişiye 
dava açılarak Türkiye bu alanda dünya rekoru kırmıştır. Açılan bu davaların tamamı AİHS’in 10. 
maddesi anlamında ihlal karakteri taşımaktadır. Dolayısıyla hükümetin bize göre 6. ve 7. 
maddeleri tamamen kaldırması, kaldırmıyorsa bile mutlaka ve mutlaka kapsamını daraltarak çok 
istisnai hallerde uygulanacak bir hale getirmesi gerekmektedir.  
 
8- TMK 2. Maddede amaçlanan suçu işlemese dahi örgüt mensubu olan kişinin de terör suçlusu 
olarak cezalandırılacağı, 2. Fıkrada ise örgüte mensup olmasa bile örgüt adına suç işleyenlerin de 
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terör suçlusu sayılacağı belirtilmektedir. Benzer düzenleme TCK 220. Maddenin 6 ve 7. 
Fıkralarında ve 314/3. Fıkrada bulunmaktadır. Bu düzenlemeler uygulamada çok kötü kullanılmış 
ve bu şekilde 2009 yılında 1859 kişiye, 2010 yılında 1565 kişiye, 2011 yılında 1860 kişiye karşı 
kullanılmıştır. Örgüt üyesi olmadığı halde örgüt adına suç işleme suçu aslında eski 169. Madde 
yerine getirilmiş örgüte yardım suçudur. Ancak, eski TCK 169. Maddede örgüte silahlı yardım 
suç sayılırken, getirilen yeni düzenleme ile herhangi bir şekilde yardım etmek örgüt üyesi gibi 
değerlendirilip, oldukça haksız ve ağır cezalar verilmektedir. Bu maddelerin aynı anda birlikte 
kaldırılması gerekmektedir.  
 
B) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yönünden: Kanun tasarısı ile TCK’nın 94, 215, 220 ve 318. 
Maddeleri değiştirilmektedir. 
 
1- TCK 94. Maddedeki işkence suçundan dolayı zamanaşımının işlemeyeceğinin belirtilmesi 
oldukça önemli bir düzenlemedir. Ancak, yeterli değildir. AİHS’in 7. Maddesinin 2. Fıkrasında, 
işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil 
veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin yargılanmasının ve cezalandırılmasının yapılabileceği 
belirtilmektedir. Burada kast edilen suçlar, AİHM kararları ile Nürnberg prensiplerine atıfta 
bulunularak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardır. TCK 77. Maddede insanlığa karşı suç 
tanımı yapılmış olup, bu tanım Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini düzenleyen 
Roma Statüsüne göre eksiktir. Roma Statüsüne göre insanlığa karşı suç sayılan işkence suçu gibi 
TCK’da tanımı yapılmamış ancak gözaltında veya zorla kaybetme, ırk ayrımcılığı ile TCK’da 
tanımlanmış olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları da zamanaşımından muaf olmalıdır.  
 
2- İnsanlığa karşı suçlar ve işkence suçu yönünden zamanaşımının uygulanmayacağına dair kural 
geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Çünkü, AİHS 7/2. Madde buna imkan tanımaktadır. Böyle 
bir düzenleme olursa ve Türkiye şikayet edilirse, AİHS bu şikayeti ret edecektir.  
 
3- Tasarı ile TCK 215. Maddeye yeni bir kriter getirilerek, kamu düzeni açısından açık ve yakın 
tehlikenin ortaya çıkması halinde ceza verileceği düzenlenmiştir. Böylece suçun oluşması için 
aranan şartlarda kısıtlama getirilmesi olumlu olmuştur. Ancak, bunun gibi TCK’da ifade 
özgürlüğünü sınırlayıp cezalandıran çok sayıda madde vardır. Bunların da değiştirilmesi gerekir. 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg’in 12 Temmuz 2011 günü 
açıklanan Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğü Raporu’nda ifade özgürlüğü ile ilgili 
çok önemli belirlemeler yapılmış, somut olarak TCK’nın 214, 215, 216, 217, 220, 285, 288, 301 
ve 318. maddelerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (4). Bu raporda ayrıca  
internet ve RTÜK yasalarının gözden geçirilmesi gerektiği de açıkça ifade edilmiştir.  
 
4- Tasarı ile TCK 220. Maddenin 8. Fıkrasına TMK 6 ve 7. Maddelere getirilen yeni kiter 
getirilerek, propaganda suçunda şiddeti övme ve meşru gösterme kriteri getirilmektedir.  
 
5- Tasarı ile TCK 318. Maddede yapılan değişiklik uygulamada hiçbir şey değiştirmeyecektir.  
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 7 Temmuz 2011 günlü 
Bayatyan/Ermenistan Davası’nda (Başvuru No: 23459/03) vicdanî ret hakkını açık olarak tanıyıp, 
bu hakkın sözleşmenin 9. maddesi kapsamında (din ve vicdan özgürlüğü) değerlendirmesi, 
Türkiye’de devam eden açık hukuksuzluğun sona ermesini zorunlu kılmıştır. Konu ile ilgili 
Kerem Altıparmak’ın makalesi ektedir(5).  
 
Esasen AİHM, Osman Murat Ülke/Türkiye kararında vicdanî retçi Osman Murat Ülke’ye yapılan 
muameleleri AİHS’nin 3. maddesi kapsamında değerlendirerek vicdanî retle ilgili dolaylı bir 
yorum yapmıştı. Son kararla birlikte artık Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden Türkiye ve 
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Azerbaycan’ın vicdanî ret hakkını tanıma ve yaşama geçirme zorunluluğu bulunmaktadır.  
 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2007 yılından beri Türkiye’ye vicdanî ret hakkını tanıması 
ve yasalarında değişiklik yapması için çağrıda bulunan tavsiye kararları almaktadır.  
 
Anayasa’nın 72. maddesinin vicdanî ret hakkının düzenlenmesine engel teşkil etmediğini 
belirtmek gerekir.  
 
TCK’nın “halkı askerlikten soğutma” başlıklı 318. maddesinin mutlaka kaldırılması 
gerekmektedir. Bu madde vicdanî ret çağrısı yapanların açıkça cezalandıran ve militarizmi 
kutsayan bir maddedir. AİHM’in son kararından sonra TCK’nın 318. maddesi sözleşmeye açıkça 
aykırı hale gelmiştir. Tasarıda 318. Maddede yapılan değişiklik yeterli değildir. Maddenin 
tamamen kalkması gerekmektedir. 
 
  
 
1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 58, 63, 64, 79, 80, 81 ve 87. maddelerinin vicdanî ret 
hakkına uygun olarak ya kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
 
1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 1. ve 10. maddelerinin vicdanî ret hakkına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
 
6- TCK 314 maddede yasadışı silahlı örgüt üyeliği düzenlenmiştir. Adalet Bakanlığı 
istatistiklerine göre 2008 yılında 3.659 kişiye, 2009 yılında 4.624 kişiye, 2010 yılında 7.689 
kişiye, 2011 yılında 8.301 kişiye örgüt üyeliğinden dolayı dava açılmıştır. Görüldüğü gibi 4 yılda 
24.273 kişiye dava açılmıştır. Bu kadar çok kullanılan bu madde ile ilgili mutlaka düzenleme 
yapılmalı, maddenin tanımı daraltılmalı, silahlı örgüt üyesi ile hiçbir şeklide silahla işi olmayan 
kişilerin düşüncelerinden dolayı yani sempatilerinden dolayı örgüt üyeliğinden 
cezalandırılmalarına son verilecek düzenleme yapılmalıdır.  
 
7-Tasarıda TCK 220. Maddenin 6 ve 7. Fıkralarında değişiklik yapılmamıştır. Yukarıda 
belirtildiği gibi eskiden örgüte silahlı yardım fiilinin yeni TCKM ile silah kriteri aranmadan 
dolaylı örgüt üyeliği olarak nitelendirilmesi yoluyla cezalandırma biçimine son verilmelidir.  
 
Tasarı ile örgüt propagandası şiddeti övme veya meşru gösterme kriterine bağlanırken, TCK 
220/6 ve 7. Fıkralarda bu kriterin aranmaması ve TCK 314. Maddede ve yine TMK 2. Maddede 
bu kritere yer verilmemesi tuhaf bir durum yaratacaktır. Daha az cezayı gerektiren ve 
ertelenilebilir propaganda fiiline şiddet kriteri getirilirken, daha ağır cezayı gerektiren dolaylı 
örgüt üyeliği ve doğrudan örgüt üyeliğine bu kriterin getirmemesi adaletsizlik olacaktır. Yeni 
uygulama ile propagandadan beraat edecek olan kişi örgüt üyeliğinden ceza alabilecektir. Bu 
durumun giderilmesi, dolaylı veya doğrudan örgüt üyeliği hallerinde de şiddet araçlarını 
kullanma kriteri getirilmelidir.  
 
C- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yönünden: Tasarı ile uzun tutukluluğa imkan veren 
CMK 100. Maddenin 3. Fıkrası ile ilgili bir değişiklik getirilmemiştir. Öncelikle uzun tutukluluğa 
imkan veren ve masumiyet karinesini hiçe sayan 100. Maddenin 3. Fıkrasının kaldırılması 
gerekmektedir. Yukarıda değinildiği gibi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinin 
Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması Raporu’nda da haksız ve uzun 
tutukluluk eleştirisi yapılmış, somut olarak CMK 100. maddede değişiklik yapılması gerektiği 
AİHM kararları örnek verilerek belirtilmiştir. 
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D) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet yönünden: 4. Yargı Paketi 2911 sayılı 
kanunla ilgili herhangi bir düzenlemeye yer vermemiştir. Gerek AİHM’in gerekse de Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nin AİHM kararlarına dayanarak verdiği 2012/9715 E, 2012/15284 K sayılı ve 
21.12.2012 tarihli kanun yararına bozma kararında toplantı ve gösteri hakkının ifade 
özgürlüğünün özel bir çeşidi olduğu belirtilmiştir(6). Türkiye’nin AİHM’de altığı en önemli 
mahkumiyetlerden birisi de toplantı ve gösteri hakkına yapılan müdahalelerdir. Bu nedenle 2911 
sayılı kanunun AİHS ve AİHM standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir 
 
E- BM Uluslar arası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi uyarınca İnsan Hakları Komitesi’nin 
106. oturumunda (15 Ekim-2 Kasım 2012) kabul ettiği Türkiye ile ilgili sonuç raporuna göre 
Türkiye’nin ifade özgürlüğü bağlamında 3713 sayılı TMK’daki terör tanımını mutlaka 
değiştirmesi, yargılama öncesi tutukluluğun yasal süresinin BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslar 
arası Sözleşmesi’nin 9. maddesine uyumlu hale getirilmesi ve tutuklamanın istisnai bir tedbir 
olarak kullanılmasını sağlaması, TCK’daki ve TMK’daki yasa dışı örgüt tanımının muğlaklıktan 
ve açık olmayan anlamından kurtarılması ve net bir tanımlamaya kavuşturulması, vicdani ret 
hakkının mutlaka tanınması ve vicdani retçilere ceza verilmesinden vazgeçilmesi, TCK’nın ifade 
özgürlüğünü kısıtlayan 125, 214, 215 ,216, 220, 226, 228, 285, 314 ve 318. maddelerinin mutlaka 
değiştirilmesini tavsiye etmiştir (7 ). 
 
F) İHD’nin üyesi olduğu uluslar arası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence 
Karşıtı Örgütü (OMCT) tarafından Türkiye ile ilgili hazırlanan “İnsan Hakları Savunucuları: 
Masum oldukları kanıtlanıncaya kadar suçlu” raporu ile İHD’nin bileşeni olduğu İnsan Hakları 
Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı 
Gözlem Raporu” raporu ifade özgürlüğü bağlamında oldukça geniş tespitler yapmış, çözüme dair 
yapıcı önerilerde bulunmuştur. Her iki rapordan da mutlaka yararlanılması gerekmektedir (8 ve 
9) 
 
Ek: Raporlar  
 
1-    BM Güvenlik Konseyi’nin 1566 sayılı Türkçe çevirisi ile birlikte kararı ve ilgili kararları 
 
2-    İHD “Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı” Raporu 
 
3-    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinin “Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan 
Haklarının Korunması” Raporu 
 
4-    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin “Türkiye’de İfade Özgürlüğü ve Medya 
Özgürlüğü” Raporu 
 
5-    Kerem Altıparmak’ın, AİHM Büyük Dairesi’nin Bayatyan/Ermenistan Kararı ile ilgili 
makalesi 
 
6-    Yargıtay 9. Ceza Dairesi Kararı, 
 
7-    BM insan Hakları Komitesi Türkiye Sonuç Gözlem Raporu Türkçe Çevirisi 
 
8-    FİDH ve OMCT, “İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar 
Suçlu” Raporu 
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9-    İHOP’un, “Türkiye’de İfade Özgürlüğü: Mevzuat ve Yargı Gözlem Raporu”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Suriye’de Yaşanan Çatışmalı Süreç İle Bunun Neticesinde Yaşanan Göçün Hatay’da Halk 
Üzerindeki Yansımaları İle İlgili Araştırma-İnceleme Raporu 
 
 
 

02 Nisan 
2013 

6.  Çankırı E Tipi Cezaevinde Tutuklu/Hükümlülere Yapılan Saldırı İddialarına İlişkin Araştırma-
İnceleme Raporu 
 
OLAY 
 
  
 
25.03.2013 tarihinde, Sultan Ayzit, Fırat Demir, Sibel Arslan, Fatma Haran, Azize Tanrıkulu, 
Abdurrahman Güven, Sefer Görenç, Ayşe Özkan, Şükran Bulut isimli başvurucular, “Çankırı E Tipi 
Cezaevinde hükümlü bulunan yakınlarının 22.03.2013 tarihinde şiddet, hakaret ve kötü muamele 
gördüklerini 23.03.2013 tarihli haftalık telefon görüşmeleri ile öğrendikleri” yakınması ile İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurmuşlardır. 
 
Başvurucuların Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü bulunan yakınları; Feyzi Ayzit, Sait Demir, Abdullah 
Arslan, İbrahim Haran, Tamer Tanrıkulu, Abdullah Güven, Sedat Görenç, Rojhat Özkan, Ferhan Bulut, 
23.03.2013 tarihli haftalık telefon görüşmelerinde, özetle; “cezaevi müdürü Mahmut Çaça ve idaresindeki 
cezaevi personelinin koğuşlarına gelerek, soyunmalarını istediklerini, kendilerinin yasal olmayan bu 
muameleyi kabul etmediklerini ve bu nedenle cezaevi müdürü idaresindeki personelin kendilerini jop, 
tekme ve yumruklarla darp ettiklerini; bu nedenle arkadaşlarından bazılarının kaburgalarının kırıldığını, 
ancak hastaneye götürülmediklerini” beyan etmişlerdir. 
 
HEYETİN OLUŞUMU 
 
  
 
Derneğimiz Diyarbakır Şubesine yapılan bu başvurular, İHD Genel Merkezi’ne iletilmiş ve İHD Genel 
Sekreteri İsmail Boyraz, İHD Ankara Şube Başkanı Avukat Halil İbrahim Vargün, İHD Ankara Şube 
Sekreteri Avukat Fatma Güneş ve İHD Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Hürmüz Biçer’den oluşan bir 
komisyonla 28.03.2013 tarihinde Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerinde tespit yapılmak 
üzere gidilmiştir. 
 
Çankırı E Tipi Cezaevinde yalnızca bir adet avukat görüş odası olması sebebiyle görüşmeler; Avukat Halil 

05 Nisan 
2013 
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İbrahim Vargün, Avukat Fatma Güneş ve Avukat Hürmüz Biçer’den oluşan üçlü heyet ile bir hükümlü 
şeklinde olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 
 
HEYET ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELER (Görüşmeler derneğimizin web 
sitesinde yer almaktadır. Bakınız: wwwihd.org.tr/özel raporlar) 
 
 
  
Heyetin yaptığı Tespitler: 

1. Mağdurlara tamamı siyasi hükümlüdür. 
2. Mağdurlara yönelik müdahale arama adı altında,  hükümlülerin Newroz’u kutlamasının akabinde 

gerçekleşmiş bir “nefret suçudur”. Bizzat ismini öğrenemediğimiz Cezaevi 2.Müdürlerinden 
birisi hükümlüleri infaz koruma memurlarıyla beraber darp etmiştir. Saldırı esnasında Cezaevi 
1.Müdürü Mahmut Çaça, iki kaburgası zedelenen ve yaklaşık 10 gün önce Bingöl Cezaevinden 
sevk suretiyle Çankırı E Tipi Cezaevine sevk olunan Sait Demir’in 1996 yılında Diyarbakır 
Cezaevinde gerçekleşen katliam döneminde müdür olarak kendisini bildiğini ifade etmesi üzerine 
saldırı yerini telaşlanıp terk etmiştir. Aylık aramaların ay sonunda rutin olarak yapılmasına ve 
geçmiş aramaların tamamında hükümlülerin ayakkabılarının çıkartılmasının istenmemesine 
rağmen bu kez aylık aramanın ayın 22.günü gerçekleşmesi ve ayakkabılı olanların  (büyük kısmı 
terlikli olduklarını ifade etmişlerdir) ayakkabılarını çıkarmalarının istenmesi söz konusu 
saldırının spontane değil Cezaevi Müdürlerinin ve saldırı yerinde olan veya saldırı talimatını 
veren Savcının önceden tasarladıklarını ve bu saldırıya yasal bir zemin oluşturmaya çalışmasının 
ürünüdür. 

3. Saldırı esnasında iki kaburgası zedelenen Sait Demir ve saldırıda ağır şekilde darp edildiklerini 
belirten diğer hükümlüler heyetimiz saldırıdan üç gün sonra olay yerine gitmesine rağmen ve 
hükümlüler defaten doktora gitmek istediklerini cezaevi idaresine bildirmelerine rağmen gerekli 
sağlık yardımından faydalandırılmamışlardır. Hükümlüler kendi imkânlarıyla kendilerini tedavi 
etmişlerdir. Sait Demir heyetimize ağrılarının azalmakla beraber halen devam ettiğini ifade 
etmiştir. Saldırıya uğrayan hükümlüler benzer durumlarda 112 acil servise haber verildiğini 
heyetimize ifade etmişlerdir. Cezaevi İdaresinin bu tutumu söz konusu saldırının sorumlular 
hakkında doğuracağı -doktor raporlarıyla desteklenecek ve belgelenecek- olası cezai yargılama 
süreçlerini baltalamaya yönelik bir girişimdir. 

4. Benzer olaylarda sık rastlandığı üzere saldırıya uğrayan hükümlüler hakkında “memura 
mukavemetten” savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Oysa görüşülen hükümlüler saldırı 
esnasında daha fazla zarar görmemek ve haklarında soruşturma açılmasını önlemek bilinciyle 
hiçbir direnç göstermediklerini heyetimize ifade etmişlerdir. Adalet Bakanlığı’nın her yıl 
açıkladığı istatistiklerde de yer aldığı üzere özellikle kamu görevlilerine karşı açılmış her bir 
işkence davasına karşı açılmış onlarca “memura mukavemet “davası bulunmaktadır(Örneğin 
2007 yılında 1,4 işkence davasına karşı 100 kişi hakkında memura mukavemet davası 
görülmüştür). Bu saldırıda da aynı zihniyetten hareketle ileride kamu görevlileri hakkında 
yapılacak olası bir yargılamaya karşı saldırıyı gerçekleştiren kamu görevlileri kendilerini 
garantiye almaya çalışmışlardır. 

 Öneriler: 
1. Öncelikle saldırıya maruz kalan hükümlüler derhal gerekli tedavi imkânlarından 

faydalandırılmalıdırlar. 
2. Bugüne kadar Çankırı E Tipi Cezaevinde uygulanmayan Adalet Bakanlığı’nın cezaevlerinde 10 

saatlik ortak sohbet hakkını düzenleyen 45/1 genelgesinin usulüne uygun olarak uygulanmalıdır. 
3. Hükümlüler atölye ve kurslardan faydalandırılmalıdır. 
4. Sırf siyasi hükümlü ve Kürt olmaları dolayısıyla kendileri için önem arz eden Newroz Bayramını 

kutladıkları için tipik nefret suçu olarak tanımlayabileceğimiz toplu işkenceden dolayı olaya 
karışan Cezaevi 1.Müdürü Mahmut Çaça ve 2 Cezaevi 2.Müdürü ve ismini tespit edemediğimiz 
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onlarca koruma ve infaz memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmalı ve haklarında 
kamu davası açılmalıdır. 

5. Saldırıya karışan kamu görevlileri idari yönden derhal Adalet Bakanlığınca açığa alınmalıdır. 
Olaya ismi karışan savcı hakkında Adalet Bakanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek kurulunca 
adli ve idari soruşturma başlatılmalıdır. 

6. Cezaevi 1.Müdürü Mahmut Çaça’nın geçmişte benzer olaylara adının karışması nedeniyle söz 
konusu cezaevinde müdürlük görevine devam etmesi ileride daha büyük olayların meydana 
gelmesine zemin hazırlayacaktır. 

 
 
 
        İsmail Boyraz                        Halil İbrahim Vargün                         Fatma Güneş 
 
İHD Genel Sekreteri                İHD Ankara Şube Başkanı                 İHD Ankara  Şube Sekreteri                   
  
Hürmüz Biçer 
 
İHD Hukuk Komisyonu Üyesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Kürt Sorununun Demokratik Çözüm Sürecinde Halkların Haklarının Tanınmasında İnsan Hakları 
Hareketinin Rolü Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 
 
İHD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri ile Şube ve Temsilcilik Başkanlarından 
oluşan 90 insan hakları savunucusu tarafından Ankara Kızılcahamam’da 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde 
Çalıştay yapılmıştır. 
Çalıştay dört ana başlıkta yapılmıştır. 
I-Halkların haklarının tanınmasında anayasal, yasal ve idari çözümler başlıklı grup çalışması 
raporu. 
Bu başlıkta İHD Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan tarafından İHD’nin yeni ve demokratik Anayasa 
önerileri Çalıştay konusu bağlamında ele alınmış ve sunum yapılmıştır. Sunumda ayrıca, yasal ve idari 
tedbirler de anlatılmıştır. Sunum ve grup tartışmalarından sonra aşağıdaki sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. 
Yeni ve demokratik Anayasa aşağıda belirttiğimiz ilkelere uygun olarak yapılmalıdır. 
1.Anayasa bütünüyle yeniden yazılmalıdır 
1982 Anayasası, 2010’daki kapsamlı değişiklik de dahil olmak üzere günümüze dek 17 kez 
değiştirilmiştir. Bu değişiklikler Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorunlarını çözememiştir. Mevcut 
Anayasa bir darbe anayasasıdır. Bu nedenle mevcut anayasa referans alınmamalı ve anayasa bütünüyle 
yeniden yazılmalıdır. 
2. Anayasanın yapım sürecinde eşitlik, özgürlük, barış, adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
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çoğulculuk, yerinden yönetim, çok kültürlülük, açıklık ve katılımcılık ilkeleri esas alınmalıdır 
Yeni anayasanın tüm toplumun kabul ettiği ve sahiplendiği, meşruiyeti tartışılmayacak bir mutabakat 
metni olması için, yapım sürecinde, çağımız demokrasilerinin vazgeçilmez unsur olarak kabul ettikleri bu 
ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacak katılım süreçleriyle birlikte düzenlenmesi zorunludur. 
  
3. Anayasa insan haklarına dayalı olmalı ve temel hak ve özgürlüklere aykırı hiçbir önermeyi 
içermemelidir 
Yeni anayasa, Birleşmiş Milletler ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Bölgesel ve 
Azınlık Dilleri başta olmak üzere Avrupa Konseyi temel insan hakları sözleşmeleri ile Afrika İnsan ve 
Halkların Hakları Şartı’na aykırı hiçbir unsur içermemeli ve değer taşıyıcı olmalıdır. 
4. Anayasa başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin temel sorunlarını çözecek şekilde 
tasarlanmalıdır 
Yeni anayasa yukarıda sayılan ilk üç madde ekseninde, Türkiye’nin en temel sorunları olan Kürt sorunu, 
din ve vicdan özgürlükleri sorunlarına kalıcı çözümler getirmeli; askeri vesayet dahil tüm vesayet 
kurumlarının etkinliğine son vermeli; aşırı merkeziyetçi ve denetimden uzak tutulan idarenin yerine 
yerinden yönetimi esas alan,  denetime açık, hesap verebilir bir devlet yapısının oluşturulmasını sağlamalı; 
ayrımcılığın her türüne karşı güvenceleri oluşturmalı; ifade ve örgütlenme özgürlüğünü mutlak biçimde 
güvence altına almalı; hukukun üstünlüğüne dayalı bir yargı yapılanmasını gerçekleştirmeli ve adil 
yargılanma hakkını güvence altına almalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük olmalıdır. 
I- ANAYASANIN BAŞLANGIÇ METNİ 
Türkiye’nin, demokrasinin çoğulculuk, açıklık ve katılımcılık ilkelerine uygun olarak yeni ve demokratik 
bir anayasaya ihtiyacı olduğundan, Türkiye’de yaşayan bütün etnik grupların, dil gruplarının, din 
gruplarının, inanç gruplarının varlığı genel bir ilke olarak kabul edilmeli ve bunların bu anayasa ile 
belirlenecek kurallar çerçevesinde, barış içinde bir arada demokratik cumhuriyet içerisinde yaşama 
kararlılığında olacakları ifade edilmelidir. 
Başlangıç metninde, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer aldığı gibi başta zulme karşı 
direnme hakkı olmak üzere insanların yoksulluktan ve korkudan kurtulma hakları olduğu ifade 
edilmelidir. 
Başlangıç metninde, halkların özgürlük, barış ve güvenlik haklarına vurgu yapılmalı; soykırım başta 
olmak üzere insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarına karşı olunduğu, bunların 
işlenmemesi için ulusal ve uluslar arası düzeyde her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği ifade edilmelidir. 
2- GENEL İLKELER 
İnsan Onuru 
Anayasanın ilk maddesi “insanlar onurda ve haklarda eşittir” evrensel ilkesi ile başlamalıdır. Bugüne 
kadar ki tüm anayasalarda önce devlet sonra birey gelmekte idi. Yeni ve demokratik anayasada önce birey 
sonra devlet gelmelidir. 
Demokratik Cumhuriyet 
Türkiye devletinin bir demokratik Cumhuriyet olduğu biçiminde düzenlenmeli, demokratiklik vurgusu 
kuvvetlendirilmelidir. 
Halklar ve İnançlar Topluluğu, İnsan Haklarına Dayalılık, Laiklik, Sosyal Adalet ve Sosyal hukuk devleti, 
Hukukun Üstünlüğü 
Ülkede yaşayan halkların, özgürlük, barış ve güvenlik hakları vurgulanmalı ve inançlara genel bir ilke 
olarak atıf yapmalı, demokratik cumhuriyetin insan haklarına dayalı olduğu belirtilmeli, hukukun 
üstünlüğüne, laiklik ilkesine, sosyal adalet ve hukuk devleti kavramlarına yer verilmelidir. 
Resmi Dil, Çok Dillilik ve Çok Kültürlülük 
Resmi dilin Türkçe olduğu belirtildikten sonra; yerel yönetimlerin bölgesel ve azınlık dillerini de 
Türkçenin yanında resmi dil olarak belirleme yetkisi tanınmalıdır. Ayrıca, devletin bölgesel ve azınlık 
dillerinin yazılı ve sözlü olarak kamusal ve özel hayatta kullanılmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmekle 
yükümlü olduğu vurgulanmalıdır. 
Kuvvetler Ayrılığı 
Anayasada kuvvetler ayrılığı ilkesine yer verilmelidir. 
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Hukuk Önünde Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı 
Anayasada eşitlik maddesi düzenlenirken, herkesin dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve 
cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş ve inanç, din ve mezhep, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, 
engellilik, yaş, hamilelik ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin hukuk önünde eşit olduğu 
belirtilmelidir. 
Kadın erkek eşitliği toplumsal cinsiyet eşitliğini kapsayacak şekilde özel olarak vurgulamalıdır. 
Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve eşitlik sağlanması için oluşturulacak bağımsız kurumlara dayanak 
teşkil edecek düzenlemeye yer verilmelidir. 
Sosyal Devletin Görevleri 
Devletin görevleri sosyal devletin görevleri olarak yeniden düzenlenmelidir. Yeni liberal ekonomi 
politikalarının ekonomik, sosyal, kültürel ve dayanışma haklarında meydana getireceği ihlalleri önleme 
görevinin sosyal devlete görev olarak verilmesi gerekmektedir. 
3-TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
Anayasada temel hak ve özgürlükler ayırım yapılmadan bir bütün olarak yani kişisel, siyasal, ekonomik, 
sosyal, kültürel ve dayanışma hakları evrensel sözleşmelerdeki gibi düzenlenmelidir. Düşünceyi ifade 
özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü en temel özgürlük olarak mutlak bir koruma altına alınmalıdır. 
Bu bölümde temel hak ve özgürlükler düzenlenirken, birey hakları yanında, dil hakları, kültürel haklar, 
engelli hakları, özel olarak korunması gereken grupların hakları gibi topluluk hakları da güvence altına 
alınmalıdır. 
Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında, bu hakların özüne dokunulamayacağının açıkça ifade 
edilmeli, bunun dışındaki sınırlamaların Anayasa’ya ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili insan hakları 
sözleşmelerine aykırı olamayacağı belirtilmelidir. 
Yaşam Hakkı; 
Ölüm cezası yerine getirilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılmalıdır. Bu ceza sonuç itibarı ile 
ölüme kadar sürdürüldüğünden, yaşam hakkına aykırıdır. 
Yaşam hakkının korunması ile ilgili olarak şiddetle mücadele konusunda anayasada düzenleme yapılmalı, 
güvenlik elemanları dahil herkesin silah taşıma ve kullanması mümkün olduğu kadar kısıtlanmalı, 
mümkünse yasaklanmalıdır. 
Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Öncelikle hem vicdan özgürlüğü açısından hem de militarizmle mücadele açısından vicdani ret hakkının 
mutlak olarak tanınması sağlanmalı ve nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. 
Laiklik ilkesi uyarınca devletin tüm dinler, mezhepler, inançlar ve inançsızlık karşısında eşit mesafede 
olacağı düzenlenmeli ve bunların inançlarını yaşamaları için gerekli her türlü kolaylığı eşit biçimde 
sağlayacağı vurgulanmalıdır. Zorunlu din dersi uygulaması kaldırılmalıdır. Reşit olan bireylerin kamusal 
alan dahil inançları ve kültürleri gereği kıyafetleri ile ilgili(örneğin, başörtüsü yasağı gibi) yasaklayıcı 
anlam ve sonuç doğuracak yorumlar yerine açık bir şekilde serbesti getirilmelidir. Tüm dinler ile 
inançların kendi din adamlarını yetiştirmeleri ile ibadet ve inanç merkezlerini kurmaları serbest olmalıdır( 
örneğin, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması gibi). 
Devrim kanunları nedeni ile el konulan ve müzeye dönüştürülen çeşitli inanç merkezleri ile doğal ve tarihi 
inanç merkezleri ve yapıları ait olduğu inançların temsilcilerine iadesi ile ilgili anayasaya geçici bir hüküm 
eklenmelidir.(Örneğin Hacı Bektaş’ı Veli Dergâhı, Düzgün Baba ziyaretgâhı gibi) 
Siyasal Yaşama Katılma Hakkı ve Siyaset Hakkı 
Bu hak düzenlenirken, yurttaşların seçme ve seçilme hakları hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın 
düzenlenecek, seçmen iradesinin yansıtılmasında baraj olmamalıdır. Kamu görevlilerinin tümüne siyaset 
hakları tanınmalıdır. 
Bu hususta BM İnsan Hakları Komitesi’nin 1996 yılında kabul ettiği 25 nolu genel yorumuna 
bakılmalıdır. 
Siyasal partilerin kapatılmaları yasaklanacak, sadece şiddet eylemlerinin odağı olma durumunda kapatma 
dışında çeşitli seçenek yaptırımların uygulanabileceği düzenlenebilir. 
Vatandaşlık; 
Vatandaşlık tanımı etnisitiye dayalı olmamalı, vatandaşlıktan çıkarma olmamalıdır. Vatandaş ancak 
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kendisi isterse vatandaşlıktan çıkabilmelidir. 
Eğitim Hakkı; 
Eğitim hakkı düzenlenirken, anadilinde eğitim ve öğretim hakkı ile ebeveynlerin isteğine uygun olarak 
devlet okulları dışında dini eğitim verilebilmesi konusu özellikle düzenlenmelidir. Bu konuda BM 
Ekonomik ve Sosyal Komitenin 1999 yılında kabul ettiği 11 nolu genel yorumu ile ilköğretime yönelik 
eylem planlarının yapılması etraflıca anlatılmıştır. Burada açıkça ilköğretimin zorunlu ve parasız olması 
gerektiği belirtilmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal Komitenin 1999 tarihinde kabul ettiği 13 nolu genel 
yorum beyanında ise eğitim hakkının kapsamı anlatılmıştır. Düzenleme yapılırken, her iki genel yorum 
beyanı ile AİHS’e ek 1 nolu Protokole bakılmalıdır. 
Çevre Hakkı; 
Halkın sağlıklı ve doğal (ekolojik) dengelere uygun bir çevrede (ortamda) sürdürülebilir ve iyi bir yaşam 
sürme hakkı tanınmalıdır. Bu bağlamda özellikle son yıllarda ekolojik denge gözetilerek oluşturulan 
Kenya, Bolivya ve Ekvador Anayasaları örnek alınmalı ve çevre hakkı konusunda benzer hükümlere yer 
verilmelidir. 
Ayrıca çevre hakkı düzenlenirken, yer altı ve yerüstü enerji ve maden kaynaklarının kullanımı ile ilgili 
olarak o bölgede yapılacak her türlü inşaat ve tesisin ancak yöre halkının onayı ile mümkün olacağına dair 
genel bir kural konulmalıdır. Bununla birlikte, yer altı ve yer üstü enerji ve maden kaynaklarından elde 
edilen gelirin bir kısmı ya yöre halkı ile paylaşılmalı ya da ayrılan bu kısım ile o yörede sosyo-kültürel 
çalışmalar için harcanmalıdır. 
Vatandaşın Doğrudan Yasama Sürecine Katılma Hakkı 
Vatandaşın yasama sürecine doğrudan doğruya katılması ile ilgili genel bir kural düzenlenecektir. Genel 
seçimlerde bir milletvekili seçilecek kadar oy sayısına ulaşan imza toplanması halinde, imza metninde 
belirtilen konunun kanun teklifi gibi TBMM genel kurulunda görüşülmesi sağlanmalıdır. 
Vatandaş yerel yönetimlerde de yerel meclislerde gündeme getirmek istediği bir konuyu yerel meclis 
üyesinin seçimine yetecek kadar sayıda imza toplayarak konunun mecliste görüşülmesini sağlamasının 
önü açılmalıdır. 
Bu hakkın nasıl kullanılacağının kanunla düzenleneceği belirtilebilir. 
Temel Hak ve Özgürlükler ile İlgili Uluslararası Sözleşmelere Uyma Yükümlülüğü 
Şimdiki 90. Maddenin yeniden yazılarak, temel hak ve özgürlükler ile ilgili uluslar arası sözleşmelere 
anayasadan önce uygulanma önceliğinin verilmesi ve bu sözleşmelere yasama, yürütme ve yargı 
organlarının uyacağının açıkça belirtilmesi sağlanmalıdır. 
  
KUVVETLER AYRILIĞI 
YASAMA 
Yerinden yönetim ilkesine uygun olarak düzenlenecek Merkezi idare- yerel idare ilişkisine paralel olarak; 
yerelde bölgesel veya il meclisleri, merkezde ya tek meclisli parlamento ya da çift meclisli parlamento 
düzenlenmelidir. 
  
  
YÜRÜTME 
Türkiye’deki gidişatın yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılarak özerk bölgesel yönetimler ya da yetkileri 
genişletilmiş il yönetimleri biçiminde kurgulanması halinde merkezde yarı başkanlık yetkilerini 
kullanacak Fransız modeline uygun bir modele geçilebilir. Mevcut halde halk tarafından seçilecek 
cumhurbaşkanının başbakanı işlevsiz kılacağı açıktır. Türkiye’nin yeni Anayasa da bu temel problemi 
çözmesi gerekmektedir. 
YARGI 
Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bağımsızlık yanında tarafsızlığı güçlendirilmiş bir yargı yapılanmasına 
gidilmelidir. Yargı birliği oluşturularak askeri mahkemeler, askeri Yargıtay ve askeri yüksek idare 
mahkemesi kapatılmalıdır. Sadece askeri disiplin mahkemeleri kurulmalıdır. Anayasa da hiçbir şekilde 
özel yargılama biçimlerine izin verecek düzenlemeye yer verilmemelidir. Yargı yapılanmasında hakimler 
birliği ve savcılar birliği ayrı ayrı düzenlenmelidir. Mesleğe kabulde ve ilerlemede Adalet Bakanlığı devre 
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dışı bırakılmalıdır. Adalet bakanı ve müsteşarı hiçbir şekilde kurallarda yer almamalıdır. Hakimlik ve 
savcılık mesleğine kabulde öncelikle en az 5 yıllık avukatlık yapma şartı getirilmelidir. Üniversiteden 
mezun olduktan sonra hiçbir toplumsal yaşama dahil olmadan ve iş tecrübesi bulunmadan kişilerin stajla 
hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilmesi sistemine son verilmelidir. 
Yüksek yargının yapısında çoğulculuk ilkesine uygun olarak belirleme yapılmalıdır. Hakimlerin, 
savcıların, avukatların temsilcilerinin seçimini yanı sıra, parlamento da nitelikli çoğunluğa göre seçim 
yapılması sağlanmalı, heyetin oluşumunda farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerinin seçilmesinin önü 
açılmalıdır. 
  
MERKEZİ İDARE-YEREL İDARE İLİŞKİSİ 
Türkiye, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni onaylamış ve yürürlüğe koymuştur. Her iki sözleşmesinin birinci 
maddesi ‘halkların kendi kaderini tayin hakkını’ düzenlemektedir. BM İnsan Hakları Komitesi’nin 
halkların kendi kaderini tayin hakkı ile ilgili 12 Nolu Genel Yorum Beyanı’nda, bütün halkların ‘siyasal 
statülerini özgürce kararlaştırma’ (siyasi boyut) ve ‘kendi ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini 
sağlama’ (kaynak boyutu) hakkı olduğunu açıkça ifade eder. Siyasi boyutun sırasıyla egemenliğe dair bir 
dışsal cephesinin ve sonuç olarak demokratik yönetim şartını getiren sözleşmenin 25. Maddesi (yönetime 
katılma) ile bağlantılandırılabilecek yönetime dair bir de içsel cephesi bulunduğunu belirtmektedir. 
Komite ayrıca uluslararası hukuk kapsamında bir halkın kendi kaderini tayin hakkının, ayrı bir halk 
niteliğine sahip her gruba otomatik olarak ayrılma (devlet olma) hakkı vermediğini de belirtmektedir. 
Kürtler de ayrı bir halk olarak kendi statülerini özgürce belirleme hakkına sahiptir. Bu bağlamda bazı 
siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından önerilen demokratik özerklik modeli ciddi bir şekilde 
dikkate alınmalı ve bu model değerlendirilmelidir. 
Mevcut Anayasal sistem merkezi idarenin yerel idare üzerine kurulu vesayetini tanımlamaktadır. Yeni 
Anayasa da vesayet sistemine son verilerek, özerk bölgesel yönetimler ya da özerk il yönetimlerine geçiş 
sağlanmalıdır. Merkezi idarenin yetkilerinin çok büyük bir kısmı yerel idareye terk edilmelidir. Valilik ve 
kaymakamlık sistemi kaldırılmalı, yetkileri yerel idare yöneticilerine terk edilmelidir. 
DEVRİM KANUNLARI 
Yeni ve demokratik Anayasa da Kemalist ideoloji ile özdeşleşmiş devrim kanunları olarak nitelenen 
kanunların hiçbiri yer almamalıdır. 
LOZAN ANTLAŞMASI 
Lozan Antlaşmasının imzalanmasının üzerinden çok zaman geçmiştir. BM Sistemi ve Avrupa Konseyi 
çerçevesinde çok sayıda insan hakları ve siyasal konularda uluslar arası Sözleşmeler imzalanmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Anayasaya, BM ve AK bünyesinde imzalanan ve yürürlüğe giren temel insan hakları 
sözleşmelerinin Lozan Anlaşmasına aykırılığının ileri sürülemeyeceğinin belirtilmesi önemli ve gereklidir. 
Ayrıca Lozan anlaşması ile tanımlanan azınlık hakları evrensel sözleşmelerin gerisinde kaldığından bu 
durum anayasa içine alınmalı, yani Lozan’da elde edilmiş kazanılmış haklar anayasa ile muhafaza 
edilmeli, azınlık tanımı genişletilmelidir. 
GEÇMİŞLE YÜZLEŞME 
Yeni ve Demokratik bir anayasa ile Türkiye kendi tarihinde yeni bir döneme girmiş olacaktır. Dolayısıyla 
bu yeni dönemin toplumsal barış içerisinde geçmesi, vatandaşların adalete olan güvenlerinin tesis edilmesi 
ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için geçmişte ne olduğunun ortaya konması ve onarıcı adalet 
sağlanması gerekecektir. Bu nedenle geçmişle yüzleşme yapılabilmesi için Anayasaya geçici bir madde 
eklenerek Hakikat ve Adalet Komisyonu kurulması sağlanmalıdır. 
HALKLARIN HAKLARININ TANINMASI SÜRECİNDE ÖNCELİKLİ OLARAK İLGİLİ 
KANUNLARDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER: 
Barış sürecinde ve yeni anayasa yapılıncaya kadar geçecek zaman içinde öncelikle ve ivedilikle ifade ve 
örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalı, bunun için acil bir mevzuat taraması yapılmalıdır. 
Bunun yanı sıra adil yargılanma önündeki engeller kaldırılmalı, kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı kabul 
edilerek, tutukluluğun peşin ceza olarak uygulanmasına engel olunmalıdır. 
İnfaz Kanunu’ndaki ayrımcılık ifade eden hükümler ayıklanmalıdır.  Bunun için, cezaların infazında adli, 
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siyasi suç ayrımı son bulmalıdır. Ağır hasta mahpusların tahliyesi sağlanmalı,  tutukluların sağlık 
durumları değerlendirilirken toplum güvenliği bakımından tehlikeli gibi bir kriter ortadan kaldırılmalıdır. 
Tecrit sistemi bütünü ile son bulmalıdır. 
TCK içinde 85,132, 216, 218, 285, 286, 288, 289, 305-,217,301, 220/6-7-8, 222, 226,  314/3 ve 318. 
Maddeler gibi ifade özgürlüğünü sınırlandırıp cezalandıran maddeler acilen değişmelidir. 
CMK’da özel hayatın korunması, iletişimin dinlenmesi ve teknik takip hususunda temel hak ve 
hürriyetlere aykırı düzenlemeler değişmelidir. Gizli tanık uygulaması son bulmalıdır. Katalog suçlar 
tutuklama gerekçesi olmaktan çıkartılmalıdır. 
TMK(3713 sayılı kanun) tamamen kaldırılmalıdır. Zaten yasadışı örgüt üyeliği TCK’da düzenlenmiş 
olduğundan ayrıca böyle bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Özel yetkili mahkeme ve Bölge Terör Mahkemeleri 
kapatılmalıdır. Özel yargılama usulü uygulamasına son verilmelidir. 
Kabahatler Kanunu’ndaki ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır. 
İnternet uygulamalarına ilişkin kanunlarda ifade özgürlüğüne ilişkin getirilen sınırlamalar kaldırılmalıdır. 
Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun ifade özgürlüğüne aykırıdır. Bu kanun tamamen ortadan 
kaldırılmalıdır. 
Örgütlenme özgürlüğü kapsamında; Siyasi Partiler Yasası değişmeli, parti içi demokratik işleyişin 
önündeki engeller kaldırılmalı, yargı her aşamada siyasi partilerin iç seçimlerini denetleyebilmelidir. 
Siyasi Partiler üzerindeki Yargıtay Başsavcılığı denetimi ortadan kaldırılmalıdır. Seçim barajı 
kaldırılmalıdır. Siyasi partilere seçimlerde aldığı oy oranına göre adil bir şekilde devlet yardımı 
yapılmalıdır. Bağımsız aday olabilmek için para koşulu kaldırılmalıdır. Seçimlerin insan hakları 
kuruluşları ve bağımsız sivil toplum örgütleri tarafından izlenmesi için düzenleme yapılması gerekir. 
İsminde ve/veya logosunda Türk ibaresi bulunan meslek kuruluşlarındaki ( TTB-TMMOB vb.), kanun 
adlarındaki( Türk Ceza Kanunu gibi), kamuya yararlı derneklerdeki(Türk Hava Kurumu gibi) Türk ibaresi 
“Türkiye” ibaresi olarak değiştirilmelidir. 
İl İdaresi Kanunu’nda değişiklik yapılarak, yerleşim yerlerinin eski isimlerinin verilmesi önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. 
Nüfus Kanunu ve Soyadı Kanunu değiştirilerek kişilerin istediği ismi ve soy ismi almasının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. 
Boşaltılan köy ve yerleşim yerlerine ilişkin mağdurlara insan unsuru esas alınarak tatmin edici bir 
tazminat verilmeli. Köye geri dönüş konusunda gerekli sosyal ve ekonomik tedbirler alınmalı, bunun için 
uygun koşullar oluşturulmalıdır. 
Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğu tasfiye edilmeli ve toplumsal barışın sağlanması için korucular acilen 
silahsızlandırılmalıdır. 
Mayınlı alanların tespit edilerek temizlenmesi hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalı, Ottowa 
Sözleşmesine uyulmalıdır. 
Zorla kaybedilenlerin akıbetinin araştırılmasında etkili bir soruşturma ve kovuşturma süreci işletilmeli, bu 
hususta zaman aşımının uygulanmayacağına dair düzenleme yapılmalı, toplu mezarların usulüne uygun bir 
şekilde açılması sağlanmalı ve bu konuda insan hakları örgütleri ile işbirliği yapılmalı, Zorla 
Kaybettirmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair BM Sözleşmesi onaylanıp yürürlüğe konmalıdır. 
Faili meçhul cinayetler, toplu katliamlar, yargısız infazlar konusunda etkin bir soruşturma ve kovuşturma 
süreci işletilmeli, zaman aşımı kaldırılmalıdır. 
Ulusalar Arası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisini Düzenleyen Roma Statüsü onaylanıp yürürlüğe 
konmalı, Cenevre Sözleşmeleri ek protokolleri onaylanmalı ve yürürlüğe konmalıdır. 
Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ve müfredatta değişiklik yapılmalı, müfredat çoğulculuk ilkesi 
çerçevesinde yeniden belirlenmelidir. İlköğretimde tekçi, ırkçı ve militarist bir söylem içeren Andımız 
metni kaldırılmalıdır. 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki ile ilgili Kanun değiştirilerek w,x, q harfleri alfabeye alınmalıdır. 
İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe kullanılmasına dair kanun kaldırılmalıdır. 
Nefret söylemi yasaklanmalı, nefret suçları yasası çıkarılmalıdır. 
Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddet uygulamalarına son verecek düzenlemeler yapılmalıdır. 
Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu oluşturulmalıdır. Alevilerin Cem Evleri’nin ibadet merkezi olarak 
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tanınmasına ilişkin taleplerinin karşılanması, eğitimde zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesi 
gerekir. 
İşkenceye karşı sözleşmenin eki protokolü (OPCAT) uyarınca ulusal önleme mekanizması 
oluşturulmalıdır. 
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın ismi Yurtdışı Akraba Toplulukları 
Başkanlığı olarak değiştirilmeli, kurumsal yapısı, görev ve yetkileri buna göre düzenlenmelidir. 
Bireysel silahlanma engellenmeli, mevcut silahların toplanması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
PVSK’da değişiklik yapılarak polisin silah kullanma yetkilerinin sınırlandırılması gerekir. 
  
  
ACİL İDARİ ÖNLEMLER: 
Silahlı çatışma dönemine göre atanmış vali, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı gibi 
görevlerde bulunan kamu yönetici ve personelinin gözden geçirilerek barış sürecine uygun çalışma 
yapacak şekilde değiştirilmelidir. Aynı şekilde özellikle F Tipi Cezaevleri Müdürlerinin de gözden 
geçirilerek, mahpuslar üzerindeki keyfi baskılara son verilmelidir. 
Barış sürecinde gerillanın geri çekilmesi ile birlikte çatışmalı ortam için bölgeye gönderilen özel harekat 
birlikleri, operasyon timleri, batıdan gönderilen askeri birliklerin geri çekilmesi sureti ile bölgedeki yaşam 
normalleştirilmeli, özel harekat birlikleri(asker-polis) tasfiye edilmelidir. Ayrıca sınır ötesi operasyon 
yetisini düzenleyen meclis teskeresi TBMM tarafından uzatılmamalı, mevcut yetkinin kullanılmasından 
vazgeçilmelidir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yollarda kimlik kontrolü yapmak amacı ile oluşturulmuş 
karakol ve kontrol noktaları kaldırılarak, kimlik kontrolü uygulamasının batıdaki seviyeye indirilmesi 
gerekmektedir. 
Askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edilen bölgelerin bu özelliğinden vazgeçilmeli, yayla ve mera 
yasaklarına son verilmelidir. 
Çatışmalı dönem için yapılması öngörülen karakolların yapımından vazgeçilmesi, inşaatı devam edenler 
ile mevcut karakolların karakol özelliğinden vazgeçilerek tarım ve hayvancılıkta kullanılacak mekanlara 
dönüştürülmesi ve bunların ilgili yerel yönetime devredilmesi gerekir. 
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı seferberlik ve savaş halinde görev verilmesi için oluşturulmuş özel 
sivil yapılanmaların( Seferberlik Tetkik Kurulu) derhal tasfiye edilmesi, silah depolarının boşaltılması 
gerekmektedir. 
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ortadan kaldırılmalı, bir daha bu tür “gizli anayasalar” hazırlanmamalıdır. 
Şehir, ilçe ve belde girişleri ile kırsalda askeri bölgelere büyük pankartlarla yazılan “Ne Mutlu Türküm 
Diyene” sözünün kaldırılması veya “ne mutlu insanım diyene” sözü ile değiştirilmesi gerekir. 
  
II- ADALET ARAYIŞI VE HAKİKAT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 
Bu başlıkta Hafıza merkezi’nden Av. Özgür Sevgi Göral sunum yapmış, yapılan sunum ve tartışmalardan 
sonra aşağıdaki sonuç hazırlanmıştır. 
Türkiye’de Kürt sorunu ekseninde 30 yıldır yaşanan savaş ardında çok önemli bir siyasi, toplumsal, 
kültürel ve ahlaki sorun yumağı bıraktı. Savaş çok boyutlu, çok katmanlı mağduriyetler üretti ve farklı 
türde insan hakkı ihlalleri ortaya çıkardı. Bunun üzerinden adalet ve hakikat arayışı ve çabalarının nasıl 
olması gerektiğine dair bir tartışma yürütmek gerekiyor. Bu kapsamda yapılan tartışmalarda öncelikle 
dünyanın savaş, iç çatışma, soykırım ve askeri darbeler sonrası üretilen mekanizmalara ve farklı 
toplumların geçmişle hesaplaşma deneyimlerine dikkatle bakmak gerekiyor. 
Katılımcıların Kürt sorununun demokratik çözümü çerçevesinde hem dünyada oluşturulan 
mekanizmaların nasıl kullanılacağı hem de özgün olarak üretilecek yeni türden mekanizmaların nasıl 
olması gerektiği üzerine yaptıkları tartışmalarda aşağıdaki temalar öne çıktı: 
1)Hazırlık ve verilerin toplanması: Geçmişten bugüne İnsan Hakları Derneği’nin verdiği mücadele 
sonucunda kurumda önemli bir veri toplamının biriktiği belirtildi. Ancak bu verinin farklı hak ihlali, farklı 
dönemler ve farklı toplumsal kesimlerin yaşadığı mağduriyetler üzerinden uluslararası bilimsel 
standartlara uygun biçimde tasnif edilmesi gerekiyor. Şu anda parçalı ve dağınık durumda olan verinin 
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alan bazında tasnif edilerek merkezileştirilmesi gerekmektedir. Tasnif edilen verinin dikkatle 
dokümantasyonu yapılarak dijital ortama aktarılmalı ve ulaşılır hale getirilmesi de aynı derece de önemli. 
Aynı zamanda şubelerin Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümünde öncü rol alabilmesi ve aktif rol 
alması için bilgilendirme çalışmalarının yapılması, uluslararası deneyimlerin aktarılmasının önemi 
vurgulandı. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği’nin meslek odaları ve yöre dernekleri gibi kimi özgül 
örnekler de dahil diğer STK’larla kurumsal işbirlikleri geliştirmesi önerildi. 
2)Hakikat Komisyonları: Türkiye’nin çok uzun, çeşitli ve sistematik hak ihlalleri repertuarının ortaya 
koyulması, sorumluların ifşa edilerek yargılanmalarının önünün açılması ve mağdurların üstü örtülmüş, 
göz ardı edilmiş hakikat anlatılarının açığa çıkarılması ve geniş toplumsal kesimlere yayılması için 
Hakikat Komisyonları’nın kurulması için bir konsensüs ifade edildi. Olası Hakikat 
Komisyonu’nun(komisyonlarının) 1915 Ermeni Soykırımı’ndan başlaması önerildiği gibi çeşitli 
tarihlerdeki sistematik insan hakları ihlallerine ve son 30 yıla ve Kürt sorunu eksenli silahlı çatışmaya ve 
sonuç ve etkilerine odaklanması gerektiği yönünde de öneriler oldu. Ayrıca, bu topraklarda yaşanan tüm 
soykırım, katliam, çatışma ve sistematik insan hakki ihlallerine odaklanılması ve tüm bu meselelere ilişkin 
yukarıda belirtildiği gibi ayrı ayrı komisyonlar oluşturulması gerektiği de öneriler arasındaydı. İHD’nin 25 
Kasım 2011 tarihli Basın Açıklamasında ve hazırladığı “Hakikat Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifinde dile getirilen görüşler ve hakikat komisyonu kurulması için işaret edilen “ana konular” çalıştay 
komisyonu tarafından da benimsenen ve önemine işaret edilen konulardır. İHD’nin basın açıklamasında 
ve kanun teklifinde “ana konu” olarak nitelediği konular şöyleydi: 
1- Kürt Sorununda uygulanan asimilasyon politikası sonucunda inkar ve imhanın neden olduğu insanlığa 
karşı suçlar, insancıl hukuk ihlalleri, toplum üzerinde etkili ciddi şiddet olayları, askeri darbe 
dönemlerinde Kürtlere uygulanan sistematik insan hakları ihlalleri, 
2- Lozan Anlaşması kapsamına giren azınlıklar ile evrensel hukuk ilkelerine göre kabul edilen azınlıklara 
uygulanan insanlığa karşı suçlar, zorla veya başkaca yollardan göç ettirme politikaları, ciddi şiddet 
olayları, sistematik insan hakları ihlalleri, 
3- Cumhuriyet kurulduğundan beri rejime muhalif olan komünistler, sosyalistler, dindarlar, entelektüeller 
gibi rejim muhaliflerine yönelik insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, sistematik insan hakları 
ihlalleri, 
4- Askeri Darbeler Döneminde yapılan sistematik insan hakları ihlalleri, ciddi şiddet olayları, 
5- Hapishanelerde işlenen insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, sistematik insan hakları ihlalleri, 
6- Alevilere uygulanan insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, sistematik insan hakları ihlalleri, 
7- Devlet içindeki Kontrgerilla -JİTEM- Ergenekon gibi yasadışı faaliyetlerin açığa çıkarılarak, bunların 
işlediği insanlığa karşı suçlar, ciddi şiddet olayları, 
8- Ermenilere 1915 ile 1923 yılları arasında yapılan insanlığa karşı suçlar ile soykırım suçlarının açığa 
kavuşturulması, 
9- Dersim’de 1930’lu yıllarda Kürt ve Alevilere yapılan insanlığa karşı suçlar ile soykırım suçlarının açığa 
kavuşturulması.” 
Kurulacak Hakikat Komisyonu’nun/komisyonlarının sivil toplum örgütlerinin belirleyiciliği ve katılımı ile 
oluşturulması gerektiği; bu eğer olamıyorsa Hakikat Komisyonu’nun/komisyonlarının tüm kararlarının 
sivil toplum kurumlarının referandumuna ve denetimine sunulması gerektiği belirtildi. Hakikat 
Komisyonu’nun/komisyonlarının görev alanının ve yetkilerinin yasal bir düzenlemeyle belirlenmesi çok 
önemlidir. Hakikat Komisyonu’nun/komisyonlarının oluşturulmasında İHD’nin çabalarının veri 
alınabileceği belirtildi ve eğer resmi olarak oluşturulmazsa ya da oluşturulması zamana yayılırsa bizzat 
İHD’nin inisiyatif alarak ve bu alanda çalışan uzmanları da içerecek bir tarzda İHD kendi Hakikat 
Komisyonu’nu/komisyonlarını hayata geçirmelidir. Bu komisyon/lar dernek tarafından derlenmiş 
raporların kamuoyuyla paylaşılması noktasında bir takım etkinlikler yapabilir. Film gösterimleri, belgesel 
ve sözlü tarih çalışmaları buna örnek olarak verilebilir. Devlet mekanizmasının eril niteliğinden dolayı 
masadaki insanlar daraltılmaya çalışılıyor. Bu nedenle kurulacak Hakikat Komisyonu’na hem sayısal 
olarak kadınların eşit katılımı hem de Komisyonun toplumsal cinsiyet odaklı bir yaklaşımı benimsemesi 
gerekir. Dezavantajlı tüm kimlik ve grupların Hakikat Komisyonu sürecine dahil edilmesi de kritik bir 
önemde. Aynı zamanda gençlerden oluşturulacak bir komisyonla gençlerin çalışmasına öncülük 
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verilmelidir. Kurulacak hakikat komisyonunun yapacağı çalışmaların, kamuoyuyla paylaşılması yönünde 
sonuç raporunun önerilerinin hayata geçmesi konusunda basınç oluşturulmalı. 
Kurulacak olan komisyonun/komisyonların adının “hakikat ve adalet komisyonu” olması önerildi. 
3) Hafızalaştırma ve bellek çalışmaları: Hafıza merkezlerinin kurulması konusunda öneriler geldi. 
Çok boyutlu olacak olan bu hafıza merkezinin, faili meçhuller, kayıplar, zorla göç ettirilenler, adil 
yargılanma hakkının ihlal edilmesi, yargısız infazlar, işkence, ırkçılık ve ayrımcılık uygulamaları gibi 
konularda hepsinin ayrı ayrı tasnif edilerek toplumsal bellek oluşturulması gerekmektedir. Bugün de 
devam eden ihlallerin( işkence, tutuklamalar, kolluk şiddeti) belgelenmeye devam edilerek toplumsal 
bellek içindeki yerini almalıdır. Spesifik alanlarda yapılan çalışmalar ve bu konudaki ihlaller de bellek 
içinde mutlaka bulunmalıdır. Ve bu bellek her bir ihlali ayrı ayrı gruplandırarak ele almalı ve özgünlükleri 
dile getirilerek hafızalaştırma çalışması yapılmalıdır. Yine bu başlık altında “bir daha asla demek için” 
anıt ve müze çalışmaları somuta dönüştürülmeli. Diyarbakır cezaevinin müze olması, savaşın yoğun 
yaşandığı bölgelerde, toplu mezarların olduğu bölgelerde anıtlar yapılmalı önerisi getirildi. Buna ek olarak 
ülkenin batısında da bu savaşın yansıması ve somut bir gerçeklik olarak algılanması adına anma mekanları 
oluşturulmalı. 
  
4)Ceza Yargılamaları;  Türkiye’de çok ciddi anlamda bir cezasızlık yapısı var. Cezasızlık,  zaman aşımı, 
faillerin yargılanması konusundaki izin müessesi, yasal ve fiili koruma pratiği, etkili soruşturma ve 
kovuşturma mekanizmalarının işletilmemesi gibi durumlarla karşımıza çıkıyor. 
Savaş süresi boyunca işlenen suçların zaman aşımı sınırının kaldırılarak halen devam etmekte olan 
soruşturma, kovuşturmaların ( Temizöz ve diğerleri,  Çitil,  İyigün vb.) genişletilerek cezasızlık haline son 
verilmesi gerekir. Bu konuda doğal yargıç ilkesine aykırı olmamak kaydıyla, iş bölümü suretiyle, 
mahkemelerin çalışması, ulusal yargı mekanizmalarının yetersiz kalmaları halinde uluslararası yargı 
mekanizmalarının devreye girmesi sağlanmalıdır.  Savaş suçları, uluslararası hukuk literatürü esas alınarak 
yeniden tanımlanmalıdır. Devletin bağlayıcı Uluslararası sözleşmelere taraf olması sağlanmalıdır. Ülkede 
daha önce çıkarılmış olan 5233 sayılı yasa vb… benzeri mevzuat düzenlemelerin kapsamının 
genişletilmesi, maddi- manevi tazminat ve onarım mekanizmalarının oluşturulması gerekir. 
5- Yüzleşme ve Özür: Savaşın travmatik etkilerinin giderilmesi için başta birinci derece mağdurlar ve 
yakınları olmak üzere toplumsal travma merkezlerin oluşturulması ve rehabilite çalışmalarına ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. Özellikle çocuklar için travma merkezlerinin ciddi biçimde ele alınması 
gerekmektedir. Kadınların özel mağduriyetlerin giderilmesi için bir takım özel önlemlerin alınmalı. 
Tamamlanmamış yasın toplumsal travmanın oluşumundaki en önemli faktör olduğu düşünüldüğünde özür 
mekanizmasının mutlaka uygulanmaya konulması zorlanmalı. Acıyla yüzleşme ve devletle yüzleşme tüm 
bunların sonucunda devletin suçu kabul edip özür dilemesi yaşanan sürecin tanınması anlamında önemli 
olacaktır. 
III-      ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİ VE STK’LARIN ROLÜ 
  
Çatışma Çözümleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri ile ilgili olarak Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç Dr. Nazan Üstündağ’ın sunumuyla başlayan 3 Nolu Çalıştay İnsan Hakları Derneği Şube 
ve Merkez yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sayın Üstündağ’ın sunuşunun ardından 
katılımcılar, çatışmasızlık durumunun kalıcı ve sürdürülebilir kılınmasını sağlamak amacıyla olası çatışma 
alanlarını değerlendirmiş, ortaya çıkabilecek riskler ve olanaklar ı belirlemeye çalışmış ve aşağıdaki 
sonuçlara ulaşmıştır: 

1. Barış’ın yalnızca silahların terk edilmesi ve bir takım yasal düzenlemelerin yapılması olarak 
değil, aynı zamanda değer, hak ve statünün yeniden bölüşümünün sağlandığı, tahakküm 
ilişkilerinin bozduğu toplumsal alanın yeniden inşa edildiği ve çatışmanın doğrudan vermiş 
olduğu zararların tazmin ve telafisini de içeren bir sürecin gerçekleşmesi olarak tanımlanması 
gerekir. 

2. Toplumsal alanın yeniden inşasında çatışmalı dönemin mağdurları olan başta kadınlar olmak 
üzere toplumun farklı öznelerinin süreçte aktif olarak yer alması ve dahil edilmesi gereklidir. 
Mağdurların barışın tesisinde atılan her adımda aktif rol alması, barışın toplumsallaştırılması 
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sürecini de güçlendirici bir etkiye sahip olacaktır. 
3. Çatışmalı dönemde devlet içindeki unsurlarca işlenmiş olan ağır insan hakları ihlallerinin/suçların 

affedilmesi çatışmasızlık sürecinin en önemli konularından birisini oluşturur. Ağır İnsan hakları 
ihlallerinin faillerinin affedilmesi gerçek yüzleşme süreçlerinin önünü kapatabilmektedir. Hiçbir 
zaman çatışmanın sebebi olmayan ancak çatışma tarafından meşrulaştırılan insan hakları ihlalleri 
ile yüzleşilmelidir. 

4. İnsan hakları hareketi çatışmasızlık sürecinde yeni ihlallerin ortaya çıkabileceğini,  barış 
aktivistlerine ve insan hakları aktivistlerine yönelik saldırıların olabileceği, bazı ihlallerin 
belgelenmesinin engellenebileceğini, çatışmasızlık süreciyle birlikte bazı aktörlerin politik aktör 
olmaktan çıkarak geri çekileceğini (özellikle kadınların), sürece adapte olmayanların 
travmalarının toplum tarafından dışlanabileceğini, ve başka risklerin de ortaya çıkabileceğini 
hesaba katarak kendi faaliyetlerini ve etkilerini planlamalı ve “arabuluculuk”, “tanıklık” ve 
“gözlemcilik” rollerini güçlendirmelidirler. 

5. Çatışmasızlık dönemimin insan haklarına ve değerlerine dayalı bir gerçek bir barış sürecine 
evrilmesini sağlayacak, bağlayıcı bir hukuki çerçevenin oluşturulması elzemdir. İnsan hakları 
hareketi bu süreci takip etmeli, gözlemlemeli ve kayıt altına almalıdır. 

6. İnsan hakları hareketi, çatışmasızlık sürecinde özellikle belirli alanlarda çalışmalarını 
yoğunlaştırmalı ve sivil denetim rollerini güçlendirmelidir. Bu alanların başında ayrımcılıkla 
mücadele gelmektedir. Çatışmalı süreçte üzeri örtülen farklı inançlara, farklı kimliklere yönelik 
ayrımcılıkla ve ırkçılıkla mücadelede insan hakları hareketi herkes için eşitlik özgürlük ve adalet 
arayışını esas alan bir alan yaratmalıdır. 

7. İnsan hakları hareketi, cezaevlerindeki baskıcı otoriter yapının kendini kurumsallaştırmasının 
önüne geçebilecek biçimde sivil denetim, izleme ve raporlama faaliyetlerinin etkinleştirilmelidir. 

8. Kalıcı bir barışın sağlanmasının en önemli bir diğer unsuru barış dilinin ve kültürünün 
yaygınlaştırılmasıdır.  Başta eğitim olmak üzere formel ve enformel alanlarda mevcut ayrımcı 
dilin ve kültürün yerini barış kültürü ve insan hakları değerlerine dayalı bir sistemin 
geliştirilmesinde insan hakları hareketi etkili olmalı ve yaygınlaştırmalıdır. Barışa olan ihtiyaç 
her zeminde görünür hale getirilmelidir. 

9. Adalet ve hakikatin yerini bulması için öncelikle devletin şeffaflaşması gerekiyor. Bunun için de 
arşivlerin açılması gerekiyor. Geçmişte yaşanan kirlilikler kamuoyuyla paylaşılması lazım. Esas 
kaynaklar arşivlerdir ve 1915’ten başlayarak arşivlerin açılması ve gerçekleri bilme hakkının 
tesisi için etkili çalışmalar yapmak. 

10. İnsan hakları hareketi kalıcı barışın tesisinde bekçilik rolünü güçlendirmeli bu açıdan aşağıdaki 
konularda sivil denetim ve gözetim, kayıt altına alma ve bu süreçlerde yaşanacak insan hakları 
ihlallerini görünür kılma çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır: 

1. Silahlı güçlerin geri çekilmesi süreci 
2. Ülkeye geri dönmek isteyen kadın militanların geri dönüş süreci 
3. Savaş sürecinde travmaları yaşayan mağdurlara yönelik bir rehabilitasyon programları 
4. Koruculuk sisteminin tasfiyesi süreci 
5. İllegal yaşam alanlarının legalleştirilmesi süreci 
6. Zorla yerinden edilenlerin geri dönüş süreçleri 
7. Yüzleşme süreçleri 
8. Çatışmasızlık sürecinde çatışma alanlarına  (boşaltılan, yoksullaştırılan, vb) yönelik her 

türlü sivil ve kamu girişimi 
9.  

İnsan Hakları Derneğinin bu süreçte yapabilecekleri: 
1. İHD, barıştan ne anladığına ilişkin bir deklarasyon hazırlamalıdır 
2. İHD yüzleşme sürecinde kendi elindeki arşivini bir araya getirmeli ve mağdurlar için adaletin 

tesisinde etkili bir rol oynamalıdır. Yüzleşmenin nasıl gerçekleştirileceğine dair kriterler 
belirlemeli, mağdurları özne haline getirecek alanları açmak için çaba göstermelidir. 

3. İHD sivil alanda etkili işbirlikleri oluşturmalı, özellikle kadın hareketiyle buluşabilmeli, kendi 
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içindeki kadın üyelerin bu süreçte aktif rol oynamasını sağlayabilmelidir. 
4. Çatışmalı dönemde işletilmiş tazmin ve telafi mekanizmalarının sonuçlarına ilişkin inceleme, 

belgeleme ve değerlendirme yapmak, 
5. Gizli tanıklıklar üzerine bir raporlama yapmak. 
6. Çatışmasızlık döneminde STKların rollerine ilişkin çalışma yapmak 
7. Süreci etkili bir biçimde izlemek, İHD’nin çalışmalarını etkili kılmak merkezi ve yerel çalışma 

grupları oluşturmak. Tüm ihlallerin ve süreçte yaşanan gelişmelerin raporlandığı bir komisyon 
olmalı. Geçmişte yaşanan hukuk dışı olayları ortaya çıkarmak, çatışmanın bedellerini, sonuçları 
ve yarattığı hukuksuzlukları hatırlatacak çalışmalar yapmalı, bu çalışmaları görselleştirmeli ve 
yaygınlaştırmalı 

8. Adalete erişim konusunda kapsamlı kampanyalar yapmak 
9. Şubelerin bulundukları bölgelerde barış sürecine ilişkin diğer kurumlarla bir araya gelerek 

faaliyetlerini etkili hale getirmek 
10. Ceza mevzuatının değişimi için çalışma yürütmek 
11. Köye dönüşlere ilişkin mülkiyet hakkı ihlal haritası çıkararak, bu konuda çalışma yapılmalı. 
12.  Eğitim sistemini izleyecek, barış kültürüne ve insan haklarına dayalı, farklılıklara saygı gösteren 

bir eğitim sisteminin oluşturulması için eğitim hakkı komisyonu oluşturmalıdır. 
13. Toplu mezarların sağlıklı bir şekilde açılabilmesi için çalışma yürütülmesi, İHD Genel Kurulunda 

alınan karar uyarınca bu konuda faaliyet yürütecek bir Vakıf kurulması, bir bilgi bankasının 
oluşturulması için çaba gösterilmesi. 

14. İHD cezaevlerine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırmalı, buradaki insan hakları ihlallerini görünür 
kılmaya devam etmelidir.  

15. İHD çekilme sürecinde sorun yaşanmaması için söz söyleme pratiği içerisine girmeli. Can 
kaybının yaşanmaması için bu sürecin takipçisi olunacağına dair bir deklarasyon yayınlamalı. 
PKK militanlarının Türkiye’den çekilme sürecini etkili izleyecek bir “İzleme komisyonu” 
kurmalı. 

16. İHD savaşta çocuğunu kaybeden ailelerle görüşmeli, onlarla diyalog kurulmalı. 
17. Asker intiharlarını ele alan bir çalışma olmalı. Zorunlu askerlik masaya yatırılarak, yarattığı 

tahribatlar gündemleştirilmeli. 
18. Süregitmekte olan cezasızlıkla etkili mücadele edecek araçları geliştirmelidir. 

  
IV-Barış Kültürünü İnşa Etmenin Araçları ve Toplumsal Barış 
Bu başlıkta Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak bir sunum 
yapmıştır. Sunum ve tartışmalardan sonra aşağıdaki sonuç hazırlanmıştır. 
Barış kültürünün özü farklılıkların eşit ve özgür yaşamasının kabulüdür. 
Birlemiş Milletlerin (BM) de ifade ettiği gibi barış "insanların temel hak ve özgürlüklerine saygıya 
dayanan ve şiddetsizliğe dayanan değerler ve davranışlar bütünü"dür; Sadece hükümetler/taraflar arasında 
olmayacaktır, halkların desteğiyle ayakta kalacaktır. 
BM kararı barışa yaklaşım “şiddetin reddi, şiddete yol açan temel nedenleri öğrenerek/çözerek 
çatışmaların önlenmesi ve sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi” olarak tanımladı. 
Bu bağlamda insan hakları, demokrasi, anlayış, hoşgörü, dayanışma barışın gerçekleşmesi gereken 8 temel 
boyutu arasında yer almaktadır. Barış kültürü için savaşın/çatışmanın olmaması yeterli değildir; aynı 
zamanda insani ihtiyaçların da karşılanmasıyla barış kültüründen bahsedilebilir. Demokrasi, düşünce, 
ifade ve örgütlenme özgürlüğü, cinsiyet eşitliği gibi temel noktalarda var olan noksanlar barış kültüründen 
bahsetmeyi olanaksız kılacaktır. 
Barış kültürünün gelişmesi için kişinin ve mensubu olduğu topluluğun/cemaatin de kendi etnik kimliğini 
güven içinde yaşaması, temel insan haklarının ve medya özgürlüğünün sağlanması gerekir. Ayrıca, 
ekolojik dengenin korunması ve geliştirilmesi barışın önemli bir parçasıdır. 
Barış kendi içinde şöyle kategorilendirilebilir: kültürel barış, yapısal barış, doğrudan barış. Benzer bir 
kategori şiddet için de geçerlidir. Doğrudan barış çatışmaların sona ermesiyle sağlanırken, yapısal barış 
toplumun yapısında var olan ve çatışmaya yol açan ırkçı, milliyetçi, cinsiyetçi yapının değişmesiyle 
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sağlanır. Kültür toplumsal yapıyı meşrulaştıran araçlar olan dil medya sanat spor gibi araçları içerir. Barış 
kültürü hem yapının değişmesiyle yeni yapının meşrulaşmasıyla gelişir hem de barış sürecinde atılan iradi 
adımlarla birlikte gelişir. Bu üç boyut birbirini etkiler, çatışmasızlığın sağlanması, ırkçı milliyetçi yapının 
etkilerini ortadan kaldırarak eşitsizlikleri ortadan kaldıran bir yapının ortaya çıkmasına hizmet edebilir. 
Ülkemizdeki bu çatışmasızlık süreci bu anlamda çok önemli bir fırsattır. 
Barış kültürü, farklı kimliklerin, inançların, değerlerin ve yaşam tarzlarının mozaiğidir. Bu mozaik içinde 
herkes birbirinin farklılığıyla yaşamayı veya kaynakları paylaşmayı öğrenmiştir. Barış kültürü deyince 
hem özerklikten hem de paylaşmaktan bahsediyoruz. 
Barışı sağlayan adımlar ve süreçler de barış kültürünün yerleşmesini sağlayan en önemli etmenlerdir. Bu 
nedenle barış için yapılan her şeyin çatışmasızlığın kalıcılaşması, sürecin sağlıklı yürümesi ya da kesintiye 
uğraması açısından olduğu kadar barış kültürünün gelişmesi açısından da önemi vardır. Barış kültürü nasıl 
bir barış yaptığımızla da oluşur. 
Barış Kültürü Uzlaşma Süreciyle Başlar 
Barış kültürünün oluşması ve şiddetin geri gelmemesi için "etkili bir uzlaşma” süreci çok önemlidir. En 
basit şekilde uzlaşma, geçmişteki düşmanınla yan yana yaşamak için bir yol bulmaktır. Onu sevmen, 
affetmen, geçmişi unutman gerekmez; ama onunla birlikte yaşamak için aynı toplumu paylaşmak için 
gerekli belli derecede bir işbirliği geliştirmen gerekir. 
Uzlaşma süreci uzlaşmazlığın nedenlerinin neden şiddete dönüştüğünün ortaya çıkarılmasını gerektirir. Bu 
nedenle hakikat ve adalet arayışlarını, affetme ve iyileşmeyi de içermelidir. Yaşananları unutmak değil, 
cezasızlık değil adalet ve affetmek barışa ve barış kültürüne hizmet edecektir. 
Demokrasi şiddete başvurmadan, tartışmanın müzakere etmenin,  işbirliğinin sistemi olduğu için, 
muhalefetin varlığına olanak sağladığı için uzlaşma için en uygun koşulları oluşturur. 
Uzlaşmanın gerçekleşmesi için siyasi, yasal ve ekonomik adaletsizliklerin giderilmesi gerekir. 
Uzlaşma süreci geniş katılımlı olmalıdır. Hiç çatışmaya bulaşmamış ama çatışmaya yol açan yapının 
farkında olmadan onaylayıcısı olanları bile kapsamalıdır.  Kadın, çocuk, gençlerin ve sürece aktif bir 
şekilde dahil edilmesi çok önemlidir. Uzlaşma ve barış kültürünü inşa etmek için toplumsal cinsiyet 
perspektifine ihtiyaç vardır. 
Bu süreçte acıya dokunmalı, karşı tarafın nedenlerini anlamaya çalışmalı, iki taraf arasında güven inşasına 
ve adalet ve hakikat arayışına çalışmalıyız. 
Toplumsal anlamda iyileşme demek, topluma yer etmiş önyargıları kırarak işe başlamak demek. Bu 
medyada, sanatta, eğitimde, yani günlük hayattaki pratiklerle bizlerin zihniyetini ören her alanda değişim 
demek. 
Barış Kültürü: Ne Yapılmalı? 
Bugün ülkemizde yaşanan ateşkes ve silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi barış değil ancak çatışmasızlık 
durumudur. Barışa ulaşmak için toplumsal ve kültürel gereklilik ve ihtiyaçlar karşılanmalıdır. 
*  sokak isimlerinin değiştirilmesinden barış gazeteciliğine ve eğitime kadar geniş bir faaliyet alanında 
dönüşümün sağlanması ve zihniyetlerin dönüş(türül)mesi 
-Eğitim materyallerinden ırkçı, ayrımcı ve militarist fikri yaklaşımların kaldırılması, 
* aşağılayan saygısız ayrıştırıcı ve barış sürecine katılmayı engelleyen dil ve söylem bırakılmalı, 
-bu dili kullanan başta başbakan olmak üzere hükümet yetkilileri ve kamu görevlileri uyarılmalı, izlenmeli 
-Medyanın izlenmesiyle genel yayın yönetmenleri ziyaretleriyle, sempozyumlarla şiddeti besleyen dili 
bırakmaları istenmeli 
- farklı olanı dilleri, kültürleri, politikaları ile görünürleştirmeleri 
-farklı olanı şeytanlaştıran ve şiddeti besleyen dili bırakmaları istenmeli. 
- ayrımcı ve ırkçılığı çağrıştıran sembol, simge ve uygulamaların kaldırılması 
-sosyal medya açısından hem internet sitesinin etkinleştirilmeli hem de İHD yazışmalarında barış 
taraftarlığının görünürleşmesi sağlanmalı 
- Nasıl bir barış istenildiğinin formüle edildiği bir kamu spotu, broşür benzeri araçlar hazırlanmalı. 
* Algının değiştirilmesi için empati kurulmalı 
-sanat, edebiyat, eğitim gibi yaratıcılığa açık alanlarda tarafların düşman sterotip algısını dönüştürülmeli 
-Sanat, edebiyat ve medyayla yaşanan acıların yaşatan taraflara geçmesi sağlanmalı 
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-Farklı olanların kendilerini görünür ve var kılmalarını engelleyen nedenler ortaya çıkarılmalı ve üzerine 
gidilmeli. 
-Farklı olanların kendi oldukları halleriyle buluşmalarını sağlayan festival vb etkinlikler düzenlenmeli, 
-Farklı kültürlerin buluşması sağlanmalı 
- Şiddet yanlış bilgiye dayanırken barış hakikate dayanıyor. Bu nedenle hakikati ortaya çıkarmak ve 
hayata geçirmek önemli bir işleve sahip olur. Hakikati sözlü tarih, akademik çalışmalar anlatıları ve veri 
toplamalarıyla herkese ulaştırmak gerekiyor. Tüm insan hakları savunucuları bu hakikati bilmeyenlere 
ulaştıracak çalışmalar içinde olmalı. 
* Toplumların/cemaatlerin güvenliğinin sağlanması: 
-Koruculuk sistemi Kürt toplumunu içerden bölen ve şiddeti üreten bir yapı olduğu için lağvedilmeli. 
-Özel savaş aygıtları lağvedilmeli. 
-çatışmacı geçmişin zihniyetiyle davranan Mülk-i idari amirlerin değiştirilmesi. 
-farklı olduğunu söylemeyi ve haklarını istemeyi terör ve suç sayan yasaların değişmesi, 
- nefret suçları yasasının hazırlanması 
Toplumsal dokuya uygun arabuluculuk, helalleşme gibi ortak kültürel ilişki ve değerlerin kullanılması ve 
ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılması. 
Devletin, yarattığı çatışmayı sağlayan kültür deformasyonu nedeniyle tüm taraflardan özür dilemesi 
toplumsal iyileşme için çok önemli bir adım olacaktır. Derneğimiz bunu sağlayacak kampanyalar 
yapmalıdır. 
İnsan hakları savunucuları yaşadıkları yerlerde geçmişle yüzleşme, hakikate ulaşma, yaşanan 
ayrımcılıklara müdahale, farklı grupların bir arada yaşamalarını sağlamak için okuma ve diyalog grupları 
kurabilir. 
Farklı olanların kimlik ve kültürünün kabul edilmesi, görünür kılınması ulaşılabilir hale gelmesi, korunup, 
geliştirilmesi için günlük hayatın her alanına müdahale edilmeli. 
Hakların haklarını anlatacak gerçekleşmesini sağlayacak araçlar yaratılmalı. 
Barış sürecine karşı çıkan ve/veya eleştirel yapan kişi ve gruplarla diyalog kurulmalı. 
Yok, edilmiş, doğal, tarihsel ve kültürel yapıların kazanılması ve geliştirilmesi. Yok, edilen ormanların 
yerine konması için fidan kampanyası düzenlenmesi. 
Genel öneriler: 
Kurulacak komisyonların özel yasa ve yetkilerinin olması gerekiyor. 
Bu süreçte insan hakları ilkeleri temelinde çalışmalar yürütülmelidir. 
Eleştiril tutumumuzu korumalıyız. 
İnsan hakları örgütleri kendi izleme mekanizmalarını kurmalı 
İmralı Adası ve Kandil ziyaret edilmeli 
İHD'nin taleplerinin ilgili yerlere iletilmesi 
Hak ne ise onu açıkça savunmalıyız. 
Bugün itibariyle toplumun geniş kesimlerince desteklenen hatta geçmişte negatif tutum içerisinde olan 
kişilerin desteklemesi sonucu olumlu seyreden barış süreci hassas olması nedeniyle risk ve tehlikelere açık 
bir durumda 
Merkez Yönetim Kurulu bu sürece ilişkin uygun bir yapılanma ile çalışmalıdır. 
Linç olayları birkaç kişinin gerçekleştirdiği münferit vakalar değildir. Aksine, bu tür olaylar üzerinde 
arkasında devletin paramiliter güçleri yer alıyor. 
Hükümete imzaladığı ve çekince koyduğu sözleşmelerden çekincelerin kaldırması konusunda ısrarlı 
olmalıyız. 
Anayasa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayanan ve sosyal hakları hedefleyen bir içeriğe sahip 
olması gerekiyor. 
Yaşanan sorunların ortak olduğu dile getirilmeli. 
Belirli periyotlarla bir araya gelinip fikir alışverişinde bulunulmalı. 
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8.   17 
Temmuz 
2014 

9.   22 
Temmuz 
2013 

10.  Rojava’da Yaşanan Savaş ve Savaştan Etkilenen Ceylanpınar Halkının Yaşadığı Mağduriyete 
İlişkin Araştırma & İnceleme Raporu 
 

OLAY : 

Suriye’nin Rojava bölgesinde 16 Temmuz 2013 tarihinden bu yana gerçekleşen silahlı 
çatışmalardan dolayı Ceylanpınar İlçesi’nde yaşanan mağduriyetler ve başta yaşam hakkı olmak 
üzere meydana gelen diğer hak ihlalleri. 

5 
Ağustos 
2013 
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HEYET 
OLUŞUMU: 

Heyet, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi’nin kararı üzerine, İHD Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Serdar Çelebi, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, İHD Urfa Şube Başkanı 
Cemal Babaoğlu ve İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Av. Muhterem Süren’den oluşturulmuştur. 

AMAÇ: 

Suriye’nin Rojava bölgesinde Kürtler ile El Kaide’ye bağlı gruplar arasında yaşanan sert 
çatışmalar sonucu Ceylanpınar İlçesi’nde meydana gelen mağduriyeti araştırmak, çatışmaların 
yarattığı tahribatı yerinde gözlemlemek, yaşanan mağduriyeti bizzat yaşayanlarla konuşmak, 
ilgili resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve ilçe halkıyla görüşmeler 
gerçekleştirmek, Rojava’da yaşananları araştırmak ve bu araştırma&inceleme sonucu 
hazırlanacak raporu kamuoyu ve ilgili resmi kurumlar ile uluslar arası kuruluşlarla paylaşmak 
amaçlanmıştır.  

HEYET GİRİŞİMLERİ: 

Heyetimiz tüm bu yaşananları yerinde incelemek amacıya 2 Ağustos 2013 tarihinde Urfa’nın 
Ceylanpınar İlçesi’ne gitmiştir. İlk olarak kentin durumunu gözlemlemek amacıyla ilçede 
gezilmiş, Rojava’nın Serêkanîyê (Resuleyn) kasabasına bitişik olması itibariyle sınır tellerinin 
bulunduğu alanda gözlemler yapılmış, hemen sınırda bulunan ve aynı gün yaşanan 
çatışmalardan seken kurşunların isabet ettiği Ceylanpınar Öğretmenevi’nde incelemede 
bulunulmuş, Türkiye tarafından kapatılan sınır kapısına gidilerek, durum yerinde tespit edilmiştir. 
Ayrıca yaşananlara ilişkin bilgi almak amacıyla Belediye Başkanı İsmail Arslan, CHP İlçe Örgütü, 
BDP İlçe Örgütü, Esnaf-Sanatkarlar Odası, Tarım İş Sendikası, mahalle muhtarları, vatandaşlar,  



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 127	

karşı taraftan atılan kurşunlarla yaşamını yitiren Mehmet Gündüz’ün ailesi ve gazeteciler ile 
görüşmeler yapmak için girişimde bulunmuş ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Heyetimiz, İlçe Kaymakamı İbrahim Çenet ile yapmak istediği görüşme, kaymakamın yerinde 
olmadığı gerekçesiyle gerçekleşmemiştir. 

Ayrıca siyasi parti turu kapsamında AKP İlçe Örgütü ile de yapılmak istenen görüşme için İlçe 
Başkanı Abdulgani Alkış’tan randevu talep edilmiş, İlçe Başkanı’nın evde olduğu ve daha sonra 
heyetimize döneceği söylense de, akşam saatlerine kadar randevu talebine herhangi bir yanıt 
verilmemiştir. 

HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER: (Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer 
almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

için   

 HEYETİN YAPTIĞI TESPİTLER: 

1-    Rojava’da Yaşananlara İlişkin Tespitler:  

*Rojava'nın Serêkaniyê kentinde 8 Kasım 2012 tarihinde başlayan ve uzun süre durgunlaşan 
olaylar, 16 Temmuz 2013 tarihinde El Nusra Cephesi'ne bağlı silahlı bir grubun Mehede 
Mahallesi'nde YPG güçlerine yönelik saldırısı sonrası başladı ve bugüne kadar aralıklarla şiddetli 
çatışmalar devam etmektedir.  

*El Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen El Nusra militanlarının yerleşik halkla bir bağlantısının 
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olmadığı, neredeyse tamamının dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelerek kurduğu bir 
yapılanma olduğu ileri sürülmüştür.   

*Serêkanîyê, Til Ebyad, Kobanê, Halep ve bağlı köylerde yoğunlaşan çatışmalarda El Kaide’yle 
bağlantılı çetelerin özellikle sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başladığı, Til Hasıl ve Til 
Eran bölgelerinde 300’ün üzerinde sivilin kaçırıldığı, Haleb’in bazı mahalle ve köyleri başta 
olmak üzere bazı bölgelerde sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.  

*El Nusra’ya bağlı silahlı birimlerin Arapların yoğun olduğu bölgelerde camilerde halkı Kürtlere 
karşı cihat yapmaya çağırdığı ve Kürtlerin kadınlarının helal olduğu, mallarının yağlanabileceği, 
Kürtleri öldürenlerin Cennete gideceği şeklinde fetvalar verdiği ileri sürülmüştür.  

*YPG’ye karşı saldırılar gerçekleştiren El Nusra Cephesi’ne yardımların daha çok Türkiye’den 
gönderildiği, yaralanan El Nusra üyelerinin Türkiye’deki hastanelerde tedavi edildiği, bazı El 
Nusra üyelerinin Türkiye’deki kamplarda eğitimini tamamladıktan sonra sınırdan tekrar Suriye’ye 
gönderildiği, El Nusra’ya silah, cephane ve çeşitli lojistik malzemelerin Türkiye üzerinden 
ulaştırıldığı bölge halkı tarafından en çok dile getirilen iddialar arasındadır.  

*Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte adı geçen bu bölgelerde insanlık dramı yaşanmaya 
başlamış, özellikle sağlık ve beslenme alanında önemli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Yeterli 
beslenememe ve tedavi imkanlarının kısıtlı olması salgın hastalık tehlikesini doğurmuştur.  

*Serêkanîyê kentinin YPG’nin eline geçmesiyle birlikte Türkiye’nin daha önce açık tuttuğu 
Ceylanpınar Sınır Kapısı’nı kapattığı görülmüştür. Sınır kapısı El Nusra Cephesi’nin elinde iken 
Türkiye’ye rahatlıkla yaralılar ve hastaların getirilebildiği, ancak sınır kapısının YPG’nin eline 
geçmesinin ardından ağır yaralı ve hasta siviller dahil olmak üzere, yaralı silahlı militanların 
Ceylanpınar’a geçişine izin verilmediği tespit edilmiştir.  

*Serêkanîyê Sınır Kapısı’nın YPG’nin eline geçmesinin ardından çatışmalarda yaralanan El 
Nusra birliklerinin Akçakale Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı ve tedavilerinin buradaki 
hastanelerde yapıldığı belirlenmiştir.  

*Çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren halka yardımlar neredeyse hiç 
ulaştırılmamış, Suriye’nin diğer bölgelerine çeşitli şekillerde yardım yapan başta Türkiye olmak 
üzere Batı ülkeleri, Kürt bölgesinde yaşayan halka herhangi bir yardımda bulunmamıştır.  

*Türkiye’nin Kürt bölgelerine açılan birçok sınır kapısını kapatması nedeniyle sivil toplum 
örgütleri tarafından da yapılmak istenen yardımlar, Rojava’ya ulaştırılamadığı gözlemlenmiştir.  

*Türkiye’nin yanı sıra Federal Kürdistan Bölgesi’nden Rojava’ya açılan tek sınır kapısı olan 
Sêmêlka Sınır Kapısı’nın da kapatılması, Rojava halkının ciddi anlamda sıkıntılar yaşamasına 
neden olmuştur.  

2-    Ceylanpınar’da Yaşananlara İlişkin Tespitler:  

*Ceylanpınar ilçesi, Rojava’nın Serêkanîyê kasabasına bitişik bir coğrafi konuma sahip olduğu, 
iki kasabanın bir tel örgü ve tren yoluyla birbirinden ayrıldığı, her iki kentin sakinlerinin büyük 
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çoğunluğunun birbiriyle akraba olduğu tespit edilmiştir.  

*Rojava’nın Serêkanîyê kentinde yaşanan çatışmalar, Ceylanpınar ilçesini direk olarak etkilemiş, 
çatışmalarda seken kurşunlar ve atılan havan topları ve roketler nedeniyle 4 yurttaş yaşamını 
yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır. 

16 Temmuz’dan bu yana yaşamını yitirenler ve yaralananların (isimleri tespit edilebilen) isimleri 
şunlar: 

-Mehmet Gündüz (16): 16 Temmuz günü sınıra yakın M. Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evlerinde 
iken ağır makineli bir silahtan gelen kurşunla başından vuruldu. Bir hafta boyunca yaşam 
mücadelesi veren Gündüz, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir 
Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 24 Temmuz günü yaşamını yitirdi. 

-Mahsum Ertuğrul (17): 17 Temmuz günü, sınır kapısına yakın Gençlik Parkı’nda oturduğu 
sırada kalbine isabet eden kurşunla yaralandı ve kaldırıldığı Urfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde aynı gün yaşamını yitirdi. 

-Şükrü Kahraman: 26 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarlasında 2 çocuğuyla 
birlikte çalışırken üzerlerine düşen top mermisi nedeniyleyaşamını yitirdi. Kahraman’ın 2 
çocuğu ise yaralandı. 

-Ramazan Zeybel (45): 3 Ağustos günü sabah saatlerinde Aydoğdu (Şewato) köyünden ilçeye 
gelen Zeybel, Gazi Caddesi'nde yürürken, kurşunların hedefi oldu. Göğsünden yaralan Zeybel 
kaldırıldığı Urfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

-Nezir Atilla: 17 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde oturan Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarı Nezir Atilla, koluna isabet eden kurşunla yaralandı. 

-17 Temmuz günü ismi öğrenilemeyen bir kadın da kurşunlara hedef oldu, ancak yarası ciddi 
olmadığından tedavi edilip taburcu edildi. 

-Ali Benice (16): 18 Temmuz günü Bahçelievler Mahallesi’ndeki Kardeşlik Parkı’nda oturduğu 
sırada karın boşluğuna gelen kurşunla yaralandı. 

-Hasan Azger: 2 Ağustos günü meydana gelen çatışmada Ceylanpınar Öğretmenevi’ne isabet 
eden şarapnel parçaları nedeniyle kolundan yaralandı.  

*Ceylanpınar’da yaşamını yitiren ve yaralananların ailelerinin zararının giderilmesi noktasında 
devlet yetkililerinin herhangi bir çalışma yapmadığı ileri sürülmüştür.   

*Ceylanpınar’da inceleme yaptığımız 2 Ağustos günü, Serêkanîyê kentinde çok şiddetli 
çatışmalar yaşanırken, heyetimiz bu çatışma nedeniyle gelen silah seslerine bizzat tanıklık 
etmiştir. Çatışmada basın mensuplarının konakladığı Öğretmenevi’nin de kurşunların hedefi 
olduğu ve çok sayıda kurşunun isabet ettiği tespit edilmiştir.  

*20 Temmuz gecesi uçaksavar mermilerinin sınıra yakın M. Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 eve 
isabet ettiği 170. Sokak'ta bulunan Abdulkadir Turan adlı yurttaşın evine isabet eden uçaksavar 
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mermisi duvarda geniş bir delik açtığı, aynı mahallede bulunan 183. Sokak'ta bir evin bahçe 
duvarının alt tarafına da uçaksavar mermisinin isabet ettiği belirlenmiştir.  

*Görgü tanıkları, Ceylanpınar’a atılan kurşunlar, havan topları ve roketlerin El Nusra üyeleri 
tarafından atıldığını bildiklerini, YPG’nin aracı kullanarak kendilerinden tek bir silahın ilçeye 
doğru sıkılmadığını yetkililere bildirilmesini istediğini, El Nusra Cephesi’nin konuşlandığı 
bölgelerden kurşunların geldiğinin tespit edildiğini ve bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını beyan 
etmişlerdir.  

*16 Temmuz günü yoğun bir şekilde yaşanan çatışmaların ilçeyi ciddi anlamda etkilediği, 
ekonomik ve sosyal olarak kentin büyük sorunlar yaşamaya başladığı görülmüştür. Halkın 
sokağa çıkamadığı, evlerinde dahi huzursuz olduğu, sınıra yakın bölgelerdeki bazı evlerin can 
güvenliği nedeniyle evlerini boşalttığı, birçok evin satılığa çıkarıldığı tespit edilmiştir.  

*Serêkanîyê’de YPG güçlerinin kentin hakimiyetini ele geçirmeleri ve sınır kapısında hakimiyet 
sağlamaları ardından Türkiye tarafının Ceylanpınar Sınır Kapısı’nı tüm giriş çıkışlara kapattığı, 
sınır kapısında var olan askeri karakolun boşaltıldığı, askerlerin sadece zırhlı araçlarla devriye 
gezerek sınır kapısı bölgesinde bulundukları görülmüştür.  

*Sınır kapısı El Nusra’nın elinde iken yaralanan mensuplarının rahat bir şekilde Ceylanpınar’a 
getirilebildiği, sınır kapısından hasta ve yaralıların getirilerek, Ceylanpınar ve civar hastanelerde 
tedavi edildiği, ancak kapının YPG’nin eline geçmesinin ardından bu geçişlerin tamamen 
engellendiği, yapılan görüşmeler ve görgü tanıklarının anlatımlarıyla tespit edilmiştir.  

*22 Temmuz günü El-Nusra Cephesi üyesi olduğu belirtilen 6 kişilik bir grubun yanlarındaki 
büyük çantalarla araba beklerken, kameralara takıldığı, bu şahısların 16 Temmuz'da başlayan 
çatışmalar esnasında Ceylanpınar tarafına kaçtığı, Serêkaniyê'nin tüm kontrolünün YPG'nin 
elinde bulunması nedeniyle Serêkaniyê üzerinden Til Ebyad’a geçemedikleri, bu nedenle 
Ceylanpınar'dan Urfa'ya giderek, Akçakale üzerinden Til Ebyad’a geçmeye çalıştıkları, ilçenin 
sokaklarında sakallı, yabancı simaların çoğalmaya başladığı ve bu durumun ilçe sakinlerini 
tedirgin ettiği gözlemlenmiştir.  

*Serêkanîyê’nin YPG güçlerinin eline geçmesiyle birlikte hasta ve yaralıların tedavi amaçlı 
Türkiye’ye alınmaması, aynı zaman akrabaları olan Ceylanpınar halkında ciddi anlamda 
rahatsızlık yarattığı görülmüştür.  

*Yine 25 Temmuz günü El Nusra Cephesi’ne mensup 150 civarında kişinin Türkiye tarafından 
Serêkaniyê tarafına geçirilmeye çalışıldığı ve sınır kapısında bu duruma karşılık veren YPG 
güçleri ile bu şahıslar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı iddia edilmiştir.  

*Serêkanîyê’nin yakın birkaç köyüne mevzilenmiş olan El Nusra üyelerine yardım ve destek 
eğiliminin halen olduğu, yerel düzeyde askeri ve idari birimlerin bu destekleri sağladığı ve bu 
durumun devletin yetkili organlarınca görmezden gelindiği gözlemlenmiştir.  

*Sınırda yaşanan gerginlik ve Ceylanpınar’a yansımasının ilçede ve ilde görev yapan yetkililer 
tarafından çok fazla önemsenmediği, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretmede ketum kalındığı, 
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yerel yönetimlerin devlet kurumlarının toplantı ve girişimlerine dahil edilmediği tespit edilmiştir.  

*Ceylanpınar’da yaşanan mağduriyetlerin ve can kayıplarının temel nedeninin Türkiye’nin Suriye 
politikası ve çeteci gruplara verdiği destekten kaynaklandığı bölge halkı arasında yaygın kanı 
olduğu tespiti yapılmıştır.  

*Çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte Ceylanpınar ilçesine sınırın diğer tarafından 4 bine yakın 
sivil insanın sınırı geçtiği, bu insanların herhangi bir çadır kente alınmadığı, bir kısmının ilçede 
bulunan akrabalarının yanına yerleştikleri, çoğunun da sahipsiz kaldığı ve kendilerine 
yardımların yapılmadığı aktarılmıştır.  

*İlçeye gelen ve devlet tarafından sahiplenilmeyen mültecilerin bir bölümünün kendi imkanlarıyla 
kentte çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu, buna ilişkin herhangi bir denetimin olmadığı, bundan 
dolayı da yerel esnafın ekonomik anlamda zarar gördüğü belirtilmiştir. 

 *Yaşanan olaylara ve çetelerin saldırılarına tepki göstermek amacıyla yapılmak istenen yürüyüş 
ve gösteriler polisin müdahalesiyle karşılaşmış, halkın toplantı ve gösteri özgürlüğü 
yasaklanmıştır. 

*BDP ve DTK’nın 4 Ağustos günü Rojava’da sivil halka yönelik katliama tepki göstermek 
amacıyla Ceylanpınar’a yapmak istediği yürüyüş ve miting Urfa Valiliği tarafından yasaklanmış, 
yasağa rağmen yapılmak istenen yürüyüş birçok merkezde polisin müdahalesiyle karşılaşmıştır. 
Yaşanan olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alınırken, birçok kişi de yaralanmıştır.  

AYDINLATILMASI GEREKEN NOKTALAR    : 

*Sınırımızda bunca şey yaşanırken, devletin ilgili birimleri ve hükümet, Rojava’ya ilişkin nasıl bir 
politika izlemektedir, Türkiye’nin Kürtlere yönelik bakış açısı nedir?  

*Devletin Rojava’da Kürtlere karşı savaşan ve sivil halka yönelik katliamlar gerçekleştiren El 
Nusra ve benzeri gruplara yardım edip lojistik destek sağladığı, bu şahıslara Türkiye’deki mülteci 
kamplarında silahlı eğitim verildiği doğru mudur?  

*İddia edildiği gibi, Türkiye’den silah ve lojistik desteğin trenle sağlandığı, Ceylanpınar’da 
elektrikler kesilerek, çeteci grupların geçiş yaptığı ve silah sevkiyatı yapıldığı doğru mudur?  

*Sınırın diğer tarafından Ceylanpınar’a kurşun, havan topu ve roketatar mermilerinin El Nusra 
Cephesi tarafından atıldığı iddia edilmesine rağmen, bu gruplara karşı bir tedbir alınması 
konusunda bir girişim var mıdır?  

*Türkiye tarafına kurşunların gelmesinin ardından TSK’nın “Angajman kuralları gereği yanıt 
verilmiştir” şeklindeki açıklamaları ve uygulanan angajman kurallarının sadece YPG’ye yönelik 
gerçekleştirildiği doğru mudur?  

*Daha önce açık olan Ceylanpınar Sınır Kapısı 16 Temmuz tarihinden itibaren neden 
kapatılmıştır?  

*Rojava’da çatışmalarda başladığından bu yana Türkiye’de kaç silahlı militan tedavi edilmiştir, 
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bu militanlar hangi ülkenin vatandaşlarıdır ve bunlar tedavi edildikten sonra nereye 
gönderilmişlerdir?  

* Ceylanpınar’daki mülteci kampına yemek veren firmanın aynı zamanda silahlı çete gruplarına 
da yemek verdiği iddiası doğru mudur?  

*Devletin sorumluluğu altında bulunan Ceylanpınar halkının can ve mal güvenliğini sağlama 
konusunda hükümetin bir plan ve programı var mıdır? 

 *Ceylanpınar ve diğer Kürtlerin kontrolünde bulunan bölgelere açılan sınır kapıları neden 
kapatılmıştır? Federal Kürdistan Bölgesi’ndeki sınır kapısının kapatılmasının nedeni nedir? 

 *Sınır kapısının kapatılması ardından Serêkanîyê’den getirilmek istenen yaralı ve hasta sivillerin 
geçişine neden izin verilmemektedir? 

 *Sivil toplum örgütleri ve bazı çevrelerin Rojava halkına yapmak istediği insani yardımlar neden 
engellenmektedir? 

 *BDP ve DTK’nın Ceylanpınar’a yapmak istediği yürüyüş ve miting Urfa Valiliği tarafından 
neden yasaklanmıştır? 

 KANAAT ve SONUÇ: 

Ceylanpınar ilçesinde yaptığımız araştırma ve inceleme sonucunda; Suriye’nin Rojava 
bölgesinde bir süredir yaşanan çatışmalar, bölge halkında ciddi anlamda rahatsızlık yaratmıştır. 
Özellikle El Nusra ve benzer radikal İslamcı grupların sivil Kürtlere yönelik katliamları ve katliam 
girişimleri, sınırın her iki yakasında da endişe, kaygı ve öfkeyle karşılanmaktadır. Ayrıca bu 
bölgede savaşın yoğunlaşmasıyla birlikte baş gösteren gıda yetersizliği ve salgın hastalıklar 
tehlikesi, yaşanan sorunu ikiye katlamaktadır. Bu duruma başta Türkiye olmak üzere uluslararası 
devlet ve sivil kuruluşların sessizliği, Rojava’da yaşanan insanlık dramını daha da artırmaktadır. 
Özellikle insani yardım konusunda yetersizlik, yardımların ulaştırılmak istendiği sınır kapılarının 
kapalı olması, hasta ve yaralıların Türkiye tarafına geçişinin engellenmesi gibi önemli sorunların 
bölge insanında ciddi rahatsızlıklar yarattığı kanaatine varılmıştır. 

 Ceylanpınar İlçesi ise, yaşanan tüm bu sorunların en derinden hissedildiği bölgelerin başında 
gelmektedir. Son günlerde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar bunun kanıtıdır. Ancak 
Ceylanpınar’da yaşanan sorunlara ilişkin devlet organlarının bugüne kadar yeterli tedbir aldıkları 
kanaatinde değiliz. Özellikle Türkiye’nin Kürt örgütlere karşı savaşan gruplara müsamaha 
göstermesi ve zaman zaman destek sunması, bu olayların bu raddeye gelmesinde büyük rol 
oynamıştır. Türkiye’nin desteğinden güç alan El Nusra ve bağlı gruplar, Kürtlere yönelik 
saldırılarını artırmaktadır. Bu da doğal olarak sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar’da 
yansımasını bulmaktadır. Böylesi bir durum ne yazık ki acı sonuçların doğmasına neden 
olmaktadır. Ceylanpınar halkının bu hususta hükümetin politikalarına ciddi anlamda tepkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sınırın öte yakasında bulunan akrabalarının durumundan da 
endişe duymaktadırlar. Türkiye’nin radikal İslamcı gruplara verdiği desteğin oradaki 
akrabalarının hayatını tehlikeye attığını düşünmektedirler. 
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Ayrıca, olayların başladığı günden bu yana devletin Ceylanpınar’a yönelik herhangi bir ciddi 
tedbir almadığını belirtmekte yarar var. Gerek askeri, gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak 
yaşanan sıkıntılara ilişkin ortaya konmuş bir plan ve programın olmadığı görülmüştür. Tüm bu 
olumsuz yaklaşımların ilçede sorunların daha da büyümesine neden olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

  

 TALEP ve ÖNERİLER: 

*Türkiye, Suriye politikasını bir an önce değiştirmeli, Suriye'de yaşayan Kürtler ve diğer halkların 
özgürlük mücadelesi desteklenmeli, halkların kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmeli ve 
bu halklara yönelik çeteci grupların saldırılarının önlenmesinde etkili tedbirler almalıdır. 

 *Kürt sorununun uluslararası boyutu göz önüne alınarak Türkiye’de devam eden barış ve çözüm 
sürecinin ilerleyebilmesi bakımından da Rojava ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. 

 *Rojava’da yaşayan halkların sınırın Türkiye tarafında yaşayan halklarla akraba olduğu göz 
önünde bulundurularak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 

 *Rojava bölgesinde salgın hastalık ve açlık nedeniyle yaşanabilecek büyük bir insani trajediye 
izin vermemek için bir an önce tüm sınır kapılarının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla açılması gerekmektedi 

*Türkiye’nin açıkça destek verdiği ileri sürülen, sivil katliamlar gerçekleştiren silahlı çeteci 
gruplara desteğini kesmesi ve bu gruplara karşı net tavır alması gerekmektedir. 

 *Rojava’da yaşanan insanlık dramının göz önünde bulundurularak, tüm ulusal ve uluslararası 
kuruluşların insani yardım konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. 

 *Rojava’da olası salgın hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla sınırın bu yakasını da tehdit 
edebileceği de dikkate alınarak, Rojava halkına gerekli tıbbi desteğin sağlanması, sağlık ekibi ve 
ilaç yardımının yapılması, kentlerde ve köylerde ilaçlamalar yapılmasını talep ediyoruz. 

 *Rojava’da yaşanan çatışmaların gölgesinde yaşamak zorunda kalan Ceylanpınar halkına 
yönelik gerekli tedbirlerin alınması, can ve mal güvenliklerinin sağlanarak normal yaşamlarına 
dönmeleri sağlanmalıdır. 

 *Ceylanpınar’da ve diğer bölgelerde çatışmalardan dolayı zarar gören yurttaşların zararlarının 
karşılanması gerekmektedir. 

 *Ceylanpınar’da ve diğer kentlerde bulunan mülteci kamplarının sivil toplum örgütleri ve insan 
hakları kurumlarının denetimine açılmasını talep etmekteyiz. 
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11.  Aydın İli Köşk İlçesi Araştırma İnceleme Raporu 

 

OLAY: 

Aydın Köşk İlçesinde Kızılcayer ve çevre köylerden gelen şahısların Kürt yurttaşların evlerine ve 
işyerlerine saldırıları sonucu gelişen olaylar nedeniyle İHD Genel Merkezi ve İHD Aydın Şube tarafından 
inceleme ve araştırma yapmak üzere heyet oluşturulmuştur. 

HEYETİN OLUŞUMU 

Heyetimiz İHD MYK Üyesi ve Ege Bölge Temsilcisi Lütfi DEMİRKAPI, 

Aydın İHD Şube Yöneticisi Süleyman MUTLU ve 

Aydın İHD Şube Yöneticisi Mehmet Şerif SÜREN'den oluşmuştur. 

HEYETİN GİRİŞİMLERİ 

Heyetimiz Köşk Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa 
DOĞULU ve olaya bakan diğer Savcı Hasan DALAK, Belediye BaşkanıRıfat Kadri KILINÇ tan 
randevu talebinde bulunmuştur. 

Heyetimiz Köşk ilçesine ulaştığında ilk olarak mağdurlarla, saldırıya uğrayan Gençlik Büfe, Dağ 
Market, Çağın Büfe de incelemeler yapılmış. Köşk ilçe merkezinde halka olaylar üzerine görüşmeler 
yapmıştır. 

Heyetimiz bu görüşmeleri mağdurların uğramış olduğu hak ihlallerini yetkili makamlarla 
paylaşmıştır. 

  

HEYET ÜYELERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMELER: (Görüşmeler sitede yer 
almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

HEYETİN TESPİTLERİ: 

1.    Olaylarda tüfekle ateş eden bir kişi tutuklanmış 6 kişi ise adli takibe alınmıştır. 

2.    Mağdurların maddi kayıpları henüz giderilmemiştir. 

3.    Irkçılık ve nefret söylemi ile ilgili olarak yeterli çalışma ve önlemler alınmamıştır. 

KANAAT VE SONUÇ: 

12 Eylül 
2013 
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Heyetimiz yaptığı görüşmeler ve incelemeler sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

1.    Irkçılık ve nefret suçları yasası acilen çıkarılarak uygulamaya konulmalıdır. 

2.    Devletin Irkçılık ve nefret suçlarını işleyenleri cezalandırmama politikası halen sürmektedir. 

3.    Devletin istihbarat ve güvenlik çalışmaları ya yetersiz ya da cezasızlık politikası gereği 
görevlerini yapmamışlardır. 

4.    Devlet yetkilileri Aydın ili ve Köşk ilçesi yetkilileri yasadışı Hint keneviri ekimini ve ticaretinin 
yapıldığını bildikleri halde önlem almadığı ve görmezden geldiği saptanmıştır. Emniyet ve 
jandarmanın birçok yetkilisi de bu olayların içinde oldukları söylenmiş ve haklarında arama 
tutuklama kararları çıkartılmıştır. 

5.    Savcılığın olaylara hukuki açıdan gösterdiği ilgi heyetimizde olumlu olmakla birlikte, yeterli 
olmadığı da kendilerine iletilmiştir. 

6.    Köşk Kaymakamı tüm iyi niyetli beyanlarına rağmen yetki ve elindeki güçlerin yetersizliğini 
bahane ederek olaylara gerekli müdahaleyi yapmadığını veya yapamadığı izlenimine ulaştık. 

7.    Yakınlarının da olaya karıştığı söylenen Belediye Başkanı ilçede olduğu halde ilçe dışında 
olduğunu beyan ederek heyetimizle görüşmemiştir. 

8.    Heyetimizin gezi ve incelemeleri boyunca sivil güvenlik kuvvetlerince izlendiğini düşünüyoruz. 

9.    Yerel halkla görüşme isteklerimiz bizim gazeteci olduğumuzu düşündüklerinden kaçamak 
yanıtlarla geçiştirilmiştir. 

10.  Gerek Kaymakam gerek yerel halk saldırıya uğrayanları "Yerli Kürtler" olarak nitelemişlerdir..  

11.  Irkçılık ve nefret suçları yasası çıkarılmaz saldırıları gerçekleştiren ve onları teşvik edenler 
yargılanarak cezalandırılmazlar ise bu ırkçı saldırılar yinelenebilir ve aynı senaryolar yeniden 
yaşanabilir. 

Lütfi DEMİRKAPI                            Süleyman MUTLU              Mehmet Şerif SÜREN 

İHD MYK Üyesi                               İHD Aydın Şube                  İHD Aydın Şube 

Ege Bölge Temsilcisi  

 

 

 
12.  İnsan Hakları Derneği Barış Sürecinde Çekilmeyi İzleme Komisyonu Raporu 

 

GİRİŞ: 

16 Eylül 
2013 
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PKK’nin 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye sınırları dışına çekileceği 
yönünde verdiği karardan sonra İHD’nin oluşturduğu Geri Çekilmeyi İzleme 
Komisyonu barış ve çözüm sürecini yakından izlemekte ve çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin tüm illerinde var olan şubeler üzerinden süreç takip edilmektedir. 
Ayrıca şubelerimizin bulunduğu illerde oluşturulan yerel izleme komisyonlarının 
içerisinde İHD de aktif olarak yer alarak, yerel izlemeler gerçekleştirmektedir. 
Merkez ve şubelerden oluşan 25 kişilik komisyonla takip edilen geri çekilme 
süreci önemli bir tıkanma durumu ile karşı karşıyadır. Bu sürecin başında çeşitli 
provakatif girişimler ve bazı olumsuzluklar yaşansa da çekilme süreci can kaybı 
yaşanmadan devam etmiş, ancak Hükümetin açıklamayı taahhüt ettiği 
demokratikleşme programını açıklamamsı ve somut adım atmaması gerekçe 
gösterilerek KCK Eylül ayı başından beri geri çekilmeyi durdurduğunu 
açıklamıştır. 

İHD olarak çekilme sürecinin başında 8 Mayıs’ta Şırnak Kasrık Boğazında bir 
heyetle açıklama yapılmış, saha çalışmalarının yanı sıra derneğimize ulaşan 
bazı şikâyetler ve şubelerimizin ilettiği çeşitli gözlemler üzerine, yoğun askeri 
hareketliliğin yaşandığı ve geri çekilmenin yaşandığı bölge olan sınır hattına 
yönelik özel birkaç inceleme çalışması gerçekleştirdik. 24-26 Haziran 2013 
tarihleri arasında yürüttüğümüz çalışma kapsamında Genel Merkez 
yöneticilerimiz ve bölge şubelerimizin katıldığı bir heyetle Şırnak ve Hakkâri 
illerinin sınır bölgelerinde çalışma yürütülmüştür. İkinci özel çalışma kapsamında 
19-20 Temmuz günü sınır hattında yeni bir inceleme gerçekleştirilmiş, bölge 
genelinde şubelerimizin hazırladıkları raporlar da göz önünde bulundurularak, ilk 
raporumuz açıklanmış, 31 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihlerinde Hakkâri ve Şırnak 
bölgesi ziyaret edilerek, Kato Dağı Barış Festivaline katılım sağlanmış ve 
Merkezi Komisyon toplantısı festival alanında İHD Çadırında yapılmıştır. Bütün 
bunların yanı sıra Bölge şubelerimiz sürekli alanda çalışma yürüterek, geri 
çekilmenin sorunsuz gerçekleşmesine katkı sunmaya çalışmışlardır. 

Çalışmalar kapsamında özellikle şubelerimizin edindiği bilgiler ışığında ve 
basında yer alan bazı haberlerden, yapımı devam eden bazı karakollar ve askeri 
hareketliliğe ilişkin veriler toplanmıştır. Çalışmalar çerçevesinde sınır illeri başta 
olmak üzere bazı illerde il valilikleriyle görüşmeler yapılmıştır. Yine bölgenin bazı 
alanlarında yaptığımız incelemeler sırasında geri çekilme hazırlığı içerisinde 
olan PKK militanları ile de karşılaşılarak, kendilerinden yaşanan sorun ve 
sıkıntılar hakkında bilgiler alınmıştır. 

Hazırladığımız bu raporu özel başlıklar altında topladık. Elde ettiğimiz verileri 
başlıklar altında sıralayacak olursak; 

PKK MİLİTANLARININ GERİ ÇEKİLMESİ 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, birçok alanda yaptığımız çalışmalar ve tespitlere 
göre, 8 Mayıs tarihinde başlayan geri çekilmeler yaz ayları boyunca aralıksız 
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devam etmiş, ancak Hükümetin atması gereken adımları atmadığı belirtilerek 
KCK tarafından geri çekilme Eylül ayı başından itibaren durdurulmuştur. Ancak, 
çatışmasızlık ortamı devam etmektedir. Çekilme sürecinde, gerek bazı 
bölgedeki PKK militanları ile gerekse il valileri ile yaptığımız görüşmelerde geri 
çekilmenin bazı sorunlarla karşılaşılsa da genel olarak sorunsuz devam ettiği 
tespitini paylaşabiliriz. Her ne kadar bu süreçte çatışmalar ve çatışmalardan 
kaynaklı can kayıpları yaşanmasa da, geri çekilme sırasında bazı sorunların 
yaşandığını da söylemekte yarar var. Özellikle çekilme yapan grupların takibi 
için sürekli olarak Heronların uçurulması, bazı alanlarda pusulama faaliyetlerinin 
olması, savaş uçaklarının sürekli olarak kritik alanlarda uçması ve zaman zaman 
bazı grupların helikopterlerle taciz edilmesi, yaşanan bu sorunların başında 
gelmiştir. 

Militanların geri çekilmesi konusunda hükümet yetkililerinin “henüz yüzde 15-
20’si çekildi” şeklindeki beyanatlarının sağlıklı bir değerlendirme olmadığını 
söylemekte yarar var. Yaz ayları boyunca en uzak bölgeler olan Karadeniz ve 
Dersim alanlarından da bazı grupların sınırı geçerek Kandil bölgesine 
ulaştıklarını basından takip etmekteyiz. Yürüyerek yapılan bu geri çekilme 
işleminin zorluklarının da göz önünde bulundurularak, verilen beyanatların 
sürece hizmet etmediğini belirtmek isteriz. PKK militanları geri çekilirken, en 
uzak bölgeden başlayarak geri çekilmeye başlamış, bu grupların güvenliği 
sağlandıktan sonra diğer grupların geri çekilmesi ile ilgili çalışma yapıldığını 
bizlere ifade ettiklerini belirtmek isteriz. Dolayısıyla geri çekilmenin tamamının 
istense bile yaz ayları boyunca olmayacağının önceden biliniyor olması 
gerekirdi. 

Dikkat çekilmesi gereken başka bir nokta da, özellikle Hakkâri-Şırnak bölgesinde 
gençlerin yoğun bir şekilde PKK’ye katıldıkları gözlemlenmiştir. 

YENİ KARAKOL (KALEKOL) VE ÜS BÖLGELERİ YAPIMLARI 

Yaptığımız çalışmalarda bu süreçte yaşanan en önemli olumsuz gelişme sınır 
bölgeleri başta olmak üzere bölge genelinde yapımı devam eden yeni karakollar 
ve üs bölgeleri olmuştur. “Kalekol” olarak tabir edilen bu yeni karakolların 
yapımı, öncelikle bölge halkında ciddi tedirginlikler yaratmıştır. Geri çekilmenin 
başlamasıyla birlikte bölge halkı yaşanacak olası sorunların önüne geçebilmek 
için birçok alanda çadırlar kurarak, süreci izlemeye dahil olmuştur. Yine yapılan 
yeni karakollara yönelik birçok bölgede tepki gösterileri gerçekleştirilmiş, bu 
gösterilerden bir tanesi olan Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde yapılan 
gösteride ne yazık ki acı bir tablo ortaya çıkmıştır. Göstericilerin üzerine 
karakoldan ateş açılması sonucu Medeni Yıldırım adlı genç yaşamını yitirirken, 8 
kişi ise kurşunlarla yaralanmıştır. 

Her ne kadar devlet yetkilileri, yapımı devam eden yeni karakolların geçmişe 
dayanan bir proje olduğunu ileri sürseler de, karakolların yapım işi PKK 
militanlarının geri çekilme sürecine denk gelmesi hem halkta, hem de çekilen 
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militanlarda ciddi kaygıların oluşmasına neden olmuştur. 

Öte yandan görüşülen yetkili merciler ile hükümet adına açıklama yapanlar, 
karakol yapımlarının öyle abartıldığı düzeyde olmadığını ileri sürmektedirler. 
Oysaki yaptığımız çalışmada, bölge genelinde ciddi oranda karakol ve askeri üs 
yapımının olduğunu gözlemledik. Öte yandan bazı bölgelerde işlevsiz kalan 
jandarma karakollarının kapatılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Örneğin Siirt’te 
3 karakolun kapatıldığını tespit ettik. 

Elde ettiğimiz veriler ışığında yapılan karakolları sıralarsak; 

HAKKÂRİ 

*Hakkâri merkez, ilçe, köy ve sınır boylarında TOKİ tarafından 189 adet karakol 
ihalesi yapılmış olup şu an inşaatı bitmiş ve yapılmakta olan karakolların isimleri 
şunlar; 

Şemdinli İlçesi: Şemdinli'ye 50 kilometre uzakta olan, İran sınırında, Şehidan 
Dağı karşısında bulunan Mağaraönü (Şikeftan), Gola, Aşağı Kayalar (Ketuna 
Binî), Yukarı Kayalar (Ketuna Seri), Seçkin (Zivkan), Bal (Balê), Sarıca (Zerikî) 
ve Hasrova (Gosrova) köylerinin bulunduğu alanlara yeni karakollar ve asker 
yığınak yapılmaktadır. Bu bölgede Varıbozu, Dema Çiya, Girê Eshaba, Berê 
Evrazê, Kaniyaspi, Banige, Tilsê, Kola, Nerduşe, Bihiyahorê, Gendalok, 
Vargeniman, Şikeftan, Garê, Gelişim, Evrestepe, Masîro, Meleyan, Zini Tepesi, 
Türkan Tepesi ve Çimeni Hesci alanlarında karakol yapımları sürüyor. Sınırın 
karşısında İran da Xelila 1, Xelila 2, Zerpele, Şikeftan tepesi, Şehidan alanı, Fişe 
karşısı, Kendalok karşısı ve Kemalok'ta karakollar yapılırken, Şehidan Dağı 
zirvesine İran tarafından uçaklara karşı radar sistemi kurulmuştur. 

Yüksekova İlçesi: Dağlıca bölgesi 3 adet, Çobanpınar Köyü, Doskî Bölgesi 2 
adet, Büyükçiftlik Beldesi, Kısıklı Köyü, Perihan mıntıkası, Güvenli Köyü. 

ŞIRNAK 

*Şırnak’ta toplamda 10 yeni karakol yapımı sürerken, bazı karakollarda da 
yenileme çalışmaları devam etmekte. Yapılan bazı karakollar şunlar; 

Merkez: Milli Karakolu, Balveren Beldesi üs bölgesi, Kızılsu Karakolu 

İdil İlçesi’nde Solak (Basê) Köyü karakolu, Silopi’de Mağara Karakolu ve Ovaköy 
Karakolu, Silopi’de ayrıca 15 karakol yenilenip büyütülüyor, bu karakollardan 
bazıları şunlar: Kenkara, Kabaközü, Bostancı, Yankale, Gilpevre, Ortaköy, 
Habur, Katılı, Çalışkan. Cizre’de Derbaçya Köyü’nde yeni bir karakol yapılıyor. 

Güçlükonak’ta Gümüşyazı Karakolu ve Fındık Beldesi Karakolu. 

Beytüşşebap’ta merkez karakolu büyütülüyor, Mezra Beldesi’nde de tabur 
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büyütülüyor. 

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde mahale içinde ve tapusu mahale 
sakinlerine ait arsa üzerinde yeni bir karakol yapımına başlanmış olup, konu 
yargıya intikal ettirilmiştir. 

DERSİM 

*Dersim’de 5'i kale, 16'sı mobil karakol ve 31 tanesi de askeri kule olmak üzere 
toplamda 52 askeri üssün 22’sinin yapımına başlandı. Bunun yanında daha 
önce Dersim'de yapılan karakollar ise daha stratejik tepelere taşınıyor. Stratejik 
tepelere taşınan karakollar için ise ormanlar seyreltiliyor. Özellikle Nazimiye 
yolu, Ovacık yolu, Pertek'in bazı noktalarında, Dersim merkeze bağlı Çiçekli 
köyü kırsalında ve birçok noktada ormanlar seyreltilmektedir. Yeni karakol 
yapımları için ise İl Jandarma Komutanlığı’nın Orman İşletme Müdürlüğü’nden 
ormanlık bölgelerin tahsis edilmesi için talepte bulunduğu da aldığımız bilgiler 
arasında. 

Dersim'de yapılmak istenen karakolların en fazla yoğunlaştığı yerlerin başında 
Pülümür Vadisi gelmektedir. 

Pülümür Vadisi'nde sadece 16 mobil karakol, 5 kalekol ve 16 kule yapılması 
planlanıyor. Yapılacak karakolların içinde Zel Dağı ve Sinan Kalesi de yer alıyor. 

Pülümür'e bağlı Kırmızı Köprü'de 5 adet karakol, bir kule yapımına başlandı. 
Yine Pülümür'e bağlı Üçdam köyü ve Kocatepe karakolları ise çevreye daha 
hakim olan tepe ve dağların başına taşınıyor. 

Ovacık'a bağlı Kuşluca (Bilgeç) köyü karakolu, eski yerinden daha stratejik 
alana taşınıyor. Cevizlidere köyü karakolunun yanına ise ek olarak askerlerin 
kalması için 4-5 konteyner yerleştirilmiş durumda. 

Mazgirt Darıkent köy karakolu eski yerinden köyün en üst tepesine taşınıyor. 
Hıran bölgesinde de bir karakol yapılmakta. 

Çemişgezek sınırları içerisinde bulunan Aliboğazı’nda yeni bir karakol inşaatına 
başlandı. 

Nazımiye’de askeri üslerden çok asker sayısındaki artış dikkat çekerken, İlçe 
Jandarma Komutanlığı, yarbay düzeyinde iken yaklaşık 2 aydır albay konumuna 
yükseltilmiş durumda. Bunun haricinde karakolda bulunması gereken maksimum 
asker sayısının üzerinde askerin karakolda tutulduğu belirtilmekte. 

Yukarıda sıraladığımız bu bölgeler dışında Diyarbakır ve Van bölgesi başta 
olmak üzere bazı illerde kapsamlı olmasa da yeni karakol yapımları ve 
karakollarda yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır’ın Lice 
İlçesi’ne bağlı Kayacık Köyü’nde yapımı devam eden karakol, Elazığ’ın Arıcak 
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İlçesi’nde yeni bir karakol yapımı ile Van’ın Gürpınar İlçesi Oğuldamı (Aksin) 
Köyü ve Çatak İlçesi Övecek (Şaminis) köyünde yapılan karakol buna örnektir. 

GÜVENLİK BARAJLARI 

Barış sürecinin başlamasıyla birlikte dikkat çeken konulardan biri de “güvenlik 
barajı” olarak tabir edilen çok sayıda barajın yapımıdır. Dersim’de Munzur Vadisi 
üzerinde yapımı devam eden 4 güvenlik barajı olduğu bilinmektedir. Yine 
Çemişgezek ilçesinde Tagar Suyu üzerinde yapılan baraj ve Aliboğazı’nda 
yapımı devam eden barajlar bulunmaktadır. Ancak şu sıralar sınır hattında 
yapılan barajlar dikkat çekmektedir. Halen Şırnak’ta 11 adet güvenlik barajının 
yapımı devam etmektedir. Yine Siirt’te Botan çayı üzerinde yapılan baraj dikkat 
çekmektedir. 

Şırnak’ta sınır boyunda Türkiye ve Irak sınırının kesiştiği noktalarda yapımı 
devam eden güvenlik barajları, iki coğrafyayı adeta birbirinden ayırmayı 
hedeflemektedir. Barışın konuşulduğu, geri çekilmenin olduğu ve 
demokratikleşme adımlarının beklendiği bir dönemde, güvenlik barajı adı altında 
yeni baraj yapımlarına neden ihtiyaç duyulduğu doğrusu kafaları kurcalayan bir 
sorudur. Devletin bu barajlarla uzun vadede aslında bölgede yeni güvenlik 
politikalarıyla çepeçevre sarmak istediği izlenimi tüm kamuoyunda olduğu gibi 
bizlerde de oluşmaktadır. Aynı akarsu üzerinde bu kadar çok baraj yapılmasının 
uluslararası hukuk açısından sorun yaratacaktır. Yine bu barajlarla doğal 
yaşamın tahrip edildiği görülmelidir. Derin vadilerde yapılan barajların bitki 
örtüsünü yok edeceği ve bölgenin iklimini değiştireceği bilinmelidir. Bu nedenle 
yapımı devam eden bu barajların yapım çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır. 

KORUCULUK SİSTEMİ VE YENİ KORUCU KADROLARI 

Yaptığımız çalışma ve edindiğimiz bilgilere göre, bu süreçte yaşanan önemli 
sorunlardan biri de yeni koruculuk kadrolarının açılması ve tüm ısrarlara rağmen 
halen ortadan kaldırılmayan koruculuk sisteminin yarattığı sorunlardır. İHD 
olarak, uzun zamandır koruculuk sisteminin bölgede yarattığı huzursuzluğu ve 
sorunları gündeme getirmeye çalışmaktayız. Barış sürecinin gündemleşmesiyle 
birlikte, çözülmesi gereken sorunların başında gelen koruculuk sistemi ne yazık 
ki halen orta yerde durmaktadır. Bu süreçte koruculardan kaynaklı yaşanan 
çeşitli sorun ve sıkıntılar, bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu 
göstermektedir. Korucuların etkin olduğu bazı alanlarda gerek PKK militanlarının 
geri çekilmesini tehdit eden, gerekse sivil halka yönelik bazı olumsuz 
gelişmelere tanıklık etmiş bulunmaktayız. Korucuların bazı alanlarda pusulama 
yöntemiyle, gerillanın geçişlerini zorlaştırdığı görülmektedir. Örneğin Bitlis’te 
2000 civarında korucunun Valiliğin emriyle aktif göreve çağırıldığı ve bu 
korucuların gerillanın geçiş güzergahlarında görevlendirildikleri yönünde bilgiler 
almaktayız. 

Yine Diyarbakır’ın Silvan, Batman’ın Kozluk ve Bingöl’ün Karlıova ilçelerinde 
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korucuların içerisinde bulunduğu bazı birimlerin pusulama yöntemiyle geçiş 
güzergahlarını tuttukları bilgisi edinilmiştir. Sınır bölgelerinde de benzer 
uygulamalarla karşılaşılırken, son olarak Şemdinli’de köy korucularının Haruna 
bölgesinde sivil halka yönelik baskılar yaptığı, bazı vatandaşları darp ettikleri ve 
köylere giriş çıkışları engellediklerini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Korucuların ayrıca birçok bölgede ormanlık alanları talan etme konusunda aktif 
rol aldıklarını belirtmekte yarar var. PKK militanlarının çekilmesiyle birlikte kesimi 
yasak olan ormanlık alanlarda korucuların ağaçları pervasızca kestikleri 
görülmektedir. Muş’un Şenyayla bölgesinde onlarca hektarlık ormanlık alanın 
korucular tarafından talan edildiği belirtilmektedir. 

Kamuoyunda koruculara ilişkin dikkat çeken en önemli hususlardan biri de yeni 
korucu kadrolarının açılarak, korucu alımlarının yapılmasıdır. Şırnak bölgesinde 
215 civarında yeni korucu alımı gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

Yine Van bölgesinde çok sayıda yeni korucu alımı gerçekleştirildiği 
söylenmektedir. Van’ın Çatak ilçesi Övecek Köyü’nde var olan 70 korucu 
kadrosuna ek 40 korucu kadrosu daha verilmek istendiği, Başkale İlçesi’ne bağlı 
Albayrak köyüne 100 yeni korucu kadrosu verilmek istendiği ancak köylülerin 
henüz kabul etmediği, Özalp İlçesi’nde İlçe Kaymakamının beraberindeki diğer 
yetkililerle köyleri gezerek, 1000 civarında yeni korucu kadrosu verebileceklerini 
söylediği, Çaldıran İlçesi’ne bağlı Yaşkütük (Pirabinerd) köyüne korucu olmaları 
yönünde teklifler götürüldüğünü tespit etmiştir. 

Bitlis’te 600 yeni korucu kadrosu verildiği, 600 yeni korucu alımı daha yapılacağı 
şeklinde tespitlerimiz bulunmaktadır. 

Muş’un Korkut İlçesi’nde resmi yetkililer tarafından doğrulanmayan ancak, halk 
içerisinde yaygın olarak konuşulan yeni korucu alımı söz konusudur. 

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde yeni korucu alımı olduğu şeklinde iddialar 
bulunmaktadır. 

Siirt’in Pervari İlçesi’nde 5 yeni korucu alımı yapıldığı tespit edilmiştir. 

Tüm bu sorunlar, koruculuk sisteminin geldiği düzey ve kaldırılmasının ne kadar 
büyük önem arz ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle hükümetin atması gereken 
en önemli adımlardan birinin koruculuk sistemini bir an önce kaldırmak olduğunu 
söyleyebiliriz. 

SİVİL HALKA YÖNELİK UYGULAMALAR VE KÖYE DÖNÜŞ ÇABALARI 

Bu süreçte yaşamın normalleşmesini sağlayacak en önemli hususların başında 
köye geri dönüşler ve bugüne kadar savaşın yakıcılığıyla boğuşan kırsal 
kesimdeki sivil halkın daha güvenli bir yaşama dönüşlerinin sağlanması 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 142	

gelmektedir. 

Köye geri dönüşler konusunda her ne kadar beklenen sonuç yaşanmamışsa da, 
kısmi de olsa dönüşlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine çatışmaların bir anda 
durmasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların günlük normal 
yaşamlarına dönüşü beklenmekteydi. Ancak bu konuda istenilen düzey 
yakalanamamıştır. Özellikle bölgedeki askeri hareketliliğin sürmesi ve koruculuk 
sisteminin devamı bölge halkının güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. 
Nitekim bu konuda yaşanan örneklerin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Örnek 
olarak; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Rahmo Tepesi civarında sürekli 
askeri hareketlilik, yeni üs bölgelerinin oluşturulması girişimi mayınlı arazilerin 
varlığı, bu bölgede hayvancılık ve arıcılık yapan yurttaşların ciddi anlamda 
sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. 

Şemdinli bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatları için yapılan yollar, köylülerin 
arazilerinden geçirilerek, köylüler mağdur edilmektedir. Bu bölgelerde yine 
köylülere ait içme sularının bilinçli olarak kirletildiği ve köylülerin bu yolla 
yaşamlarının zorlaştırıldığı belirtilmektedir. 

Siirt’in Pervari İlçesi kırsalında oluşturulan arama kontrol noktaları, bu bölgede 
hayvancılık yapan köylüleri ve göçerleri ciddi anlamda zorlamaktadır. Köylülerin 
sürekli olarak rahatsız edildikleri ve güvenlik güçlerinin tehditlerine maruz 
kaldıkları belirtilmektedir. 

Sınır bölgelerindeki birçok köyde halen halka yönelik baskıların devam ettiği ve 
güvenli bir ortamda günlük yaşamlarını ve çalışmalarını sürdürmeleri 
engellendiği görülmektedir. 

Halen bölgedeki çok sayıda köy ve araziye korucular tarafından el konulduğu 
bilinmektedir. Koruculuk sisteminin devamından kaynaklı, bu köyler ve araziler 
gerçek sahipleri tarafından alınamamaktadır. Bu durum da, köyünden edilenlerin 
geri dönüşlerini ciddi manada zorlamaktadır. 

Bölgeyi gezerken gözlemlediğimiz en önemli sorunlardan biri de bölgenin birçok 
yerinde ve özellikle askeri üslerin bulunduğu alanlarda özellikle “Ne Mutlu 
Türküm Diyene” şeklinde yazılamaların olduğu görülmüş, bu yazıların halkta 
ciddi bir tepki oluşturduğu tespit edilmiştir. Yeni süreçle beraber bu tip 
yazılamaların kaldırılması gerekmektedir. 

Kapsamlı bir şekilde izah etmeye ve bazı örneklerle açıklamaya çalıştığımız bu 
sorunlar, geliştirilen barış sürecinin ruhuna ters olduğunu belirtmek istiyoruz. 
Kırsal kesimde yaşayan halkın normal yaşama dönüşünü sağlanması için biran 
önce ciddi bir çalışma yürütülmeli, yukarıda sıraladığımız engellemeler bir an 
önce kaldırılmalı, boşaltılan köyler devlet tarafından önce altyapısı olmak üzere 
yeniden imar edilmelidir. 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 143	

MAYINLI ARAZİLER: 

Bölgenin birçok alanında halen var olan mayınlı araziler, başta hayvancılık 
olmak üzere kırsal kesimde yaşayan halkın çalışmasını engellemektedir. Mayınlı 
bölgelerin olduğu gibi bırakılması, arazilerden verim elde edilmesini engellediği 
gibi, insan yaşamı üzerinde de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Her yıl çok sayıda 
kişinin mayınlar ve patlayıcı maddeler yüzünden yaşamını yitirmesi veya 
yaralanması bunun en somut kanıtıdır. Özellikle sınır hattına yakın bölgelerde 
birçok alan mayınlanmış durumda ve çoğunun da mayın haritasının bulunmadığı 
belirtilmektedir. 

DİĞER KONULAR 

İHD olarak bu süreçte barış sürecinin zarar görmemesi ve bazı sorunların 
aşılmasına dönük çeşitli faaliyetlerde de bulunduk. Örnek olarak; Diyarbakır’ın 
Lice İlçesi’nde Kayacık karakolunda halkın üzerine ateş açılması olayı sonrası 
PKK militanları tarafından alıkonulan Uzman Çavuş’un serbest bırakılması için 
girişimlerde bulunduk ve Uzman Çavuş, yöneticilerimiz tarafından PKK 
militanlarından teslim alınmıştır. 

Yine Bitlis’te silahlı militanlar tarafından alıkonulan çok sayıda sivil vatandaş, 
Bitlis Temsilciliğimizin girişimleri sonucu serbest bırakılmıştır. Yine Yüksekova 
İlçesi’ne bağlı Oramar bölgesinde kırsal alana yönelik top atışları ve yarattığı 
gerginlik Hakkari Şubemizin girişimleri sonucu durdurulmuştur. Hakkari’nin 
Berçelan Yaylası’nda geçiş güzergahında meydana gelen gerginlik, yerel izleme 
komisyonunun girişimleri sonucu büyümeden önlenmiştir. 

16.08.2013 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı sınıra sıfır noktada bulunan 
Beydoğan (Şêxsucu) Köyü’nde, Türkiye-İran sınırından akaryakıt kaçakçılığı 
yaptıkları iddia edilen 13 vatandaşımıza Türk askerleri tarafından ateş açıldı ve 
Nurettin Karakoç (21) ve Feyyaz Karadeniz (20) ismindeki vatandaşlarımız 
yaşamını yitirdi. İHD Van Şubesi ve yerel izleme komisyonu olay yerine giderek 
bu durumu raporlaştırdı. Bu olay Roboski katliamından ders alınmadığı ve bölge 
halkına düşmanca muamelenin yapıldığını göstermektedir. 

Siirt ili Pervari ilçesi Herekol Dağı eteğinde PKK tarafından oluşturulan 
Mezarlığa 10 Ağustos 2013 günü ziyaret gerçekleştirilmiş, yerel halk ile güvenlik 
kuvvetleri arasında çıkabilecek çatışma önlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde PKK 
tarafından oluşturulan birkaç mezarlık daha vardır. Burada amaç, geri çekilip bir 
daha gelmeyen gerilaların değişik zamanlarda çatışmalarda ölen arkadaşlarının 
cenazelerini beli bir mezarlığa gömerek ailelerinin ziyaret etmelerini sağlamaktır. 
Tamamen insani ve Mezar Hakkı kapsamında olan bu çalışmaya bile birçok 
zorluk çıkarılmıştır. Mardin ili Nusaybin ilçesi Bagok dağı eteğindeki PKK 
tarafından oluşturulan mezarlığın 2 Eylül 2013 günü kuvvetle muhtemel güvenlik 
görevlilerince tahrip edilip bir cenazenin kaçırılmış olması Kürtlerde öfkeye 
sebep olmuştur. Bu olay İHD Mardin Şubesi tarafından bir raporla kamuoyuna 
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duyurulmuştur. Mezar hakkına yapılan bu saldırı aynı zamanda sürecin sabote 
edilmesine dönük bir provokasyon olarak değerlendirilmektedir. 

Devletin Roboski köylülerine olan hasmane tutumu devam etmiş, köylülerin 
hayvanlarını suladıkları su kaynağı karakol denetimine alınarak, köylüler ayrıca 
mağdur edilmeye çalışılmıştır. İHD Şırnak şubesinin girişimleri henüz sonuç 
vermemiştir. 

Bu süreçte Cezaevlerindeki Kürt siyasi mahpusları üzerindeki baskılar devam 
etmiş, özelikle sürgün ettirme sık başvurulan bir yöntem halini almıştır. Ağır 
hasta mahpuslardan bir kaçı dışında tahliyeler engellenmiştir. İHD’nin Eylül 2013 
itibarı ile yenilediği listede 154’ü ağır olmak üzere 526 hasta mahpus tespit 
edilmiştir. Adalet Bakanlığı bu konudaki sorumluluklarını gereğince yerine 
getirmemiştir. 

SONUÇ 

Bu raporumuz, geri çekilme sürecinin başladığı 8 Mayıs tarihiyle birlikte 
oluşturduğumuz Geri Çekilmeyi İzleme Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar 
sonucu elde ettiği veriler ışığında yayınladığı en kapsamlı rapordur. Komisyonun 
oluşumundan bu yana komisyon içerisinde yer alan tüm bölge şubelerimiz, 
bulundukları alanlarda izleme ve incelemeler yapmış, bunların sonuçlarını 
raporlaştırmışlardır. Her alanda aktif bir izleme yapılarak, sürecin selametle 
yürümesi için ciddi çabalar sarf edilmiştir. Çoğu zaman ilgili mülki amirlerle veya 
karşılıklı taraflarla görüşmek suretiyle sorunların yaşanmaması için girişimlerde 
bulunulmuştur. 

İHD olarak bu ülkede barış ve huzur içinde yaşanabilmesi için yapılması 
gereken tek şeyin onurlu bir barış olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Bunun için 
ise, barışı gerçekleştirecek tarafların hassasiyetle davranarak, sürecin 
ilerlemesini sağlaması en önemli şartların başında gelmektedir. Ancak, 
Temmuz-Ağustos aylarında sürecin zaman zaman gerildiğini ve atılması 
gereken adımların yavaşladığını gözlemledik. Özellikle çekilme sürecinden 
sonra AKP hükümetinin atması gereken demokratikleşme adımlarını atması 
gerektiğini hep ifade ettik. Bu konuda defalarca yaptığımız çağrılara rağmen, 
Meclis tatile sokularak, çıkarılması gereken yeni yasaların çıkarılma tarihi 
ötelenmiştir. Yine yeni Anayasa konusunda partilerin yeterli düzeyde çaba sarf 
etmemesi yüzünden, Cunta dönemi Anayasası bir türlü değiştirilememiştir. 
Meclisteki muhalefet partilerinin yetersizliği ve AKP iktidarının isteksizliğinden 
kaynaklı ilerlemeyen süreç, temenni ettiğimiz onurlu barışın sağlanmasını da 
akamete uğratacak tehlikededir. 

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yaz ayları sürecince uygun koşulların 
sağlanmamış olması ve sağlık sorunları yaşamasının kamuoyuna açıklanması 
ile bölgede ciddi bir gerginlik yaşandı. Hükümetin bu konuda küçük bazı olumlu 
adımlar atması ile sorun şimdilik giderilmiş gibi gözüküyor. Ancak, şu 
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unutulmamalıdır. Barış sürecinin en önemli aktörü PKK lideri Abdullah Öcalan ve 
Başbakan Tayyip Erdoğan’dır. Hükümetin bu bilinçle Öcalan’ın koşularını 
düzeltmesi ve süreci karşılıklı müzakerelerle yürütmesi gerekir. İHD Heyetinin 
yaklaşık 4 aydır sahadan edindiği en önemli izlenim, gerek Kürk Halkının 
gerekse de dağdaki PKK militanlarının Öcalan’ın rolü ve önderliği konusundaki 
hem fikirliktir. 

KCK tarafından durdurulan geri çekilme sürecinin tekrardan devam etmesi 
gerekmektedir. Bu konuda öncelikle hükümetin bu süreci tekrar ciddi bir şekilde 
ele alarak, gerekli demokratikleşme ve iyileştirme adımlarını atması 
gerekmektedir. Geri çekilme işleminin tamamlanmak üzere olduğu bu süreçte 
atılacak adımların, halkta yeni bir güven ortamı yaratacağı unutulmamalıdır. Her 
fırsatta barış sürecinden vazgeçmeyeceğini deklere eden Başbakan’ın bu 
söylemlerinin içini doldurmasını bekliyor, yaşanan sorun ve sıkıntıların aşılarak, 
beklentileri karşılayacak bir süreci girilmesini talep ediyoruz. 

Ayrıca İHD olarak gerek geri çekilme süreci olsun, gerekse bir bütün olarak barış 
sürecinin takipçisi olduğumuzu ve yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeye 
çalışacağımızı belirtiriz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.  Türkiye-Rojava Sınır Geçişleriyle İlgili Araştırma ve Tespit Raporu (5-6-7 Ekim 2013) 

 

HEYETİN AMACI VE OLUŞUMU 

12 Ekim 
2013 
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İnsan Hakları Derneği 
Türkiye-Suriye sınırında özelikle Rojava sınır kapılarının insani yardım geçişlerine açık olup 
olmadığını ve sınır hattında bulunan sığınmacı kamplarının durumunu taraflarla görüşmek 
suretiyle yerinde incelemek ve araştırmak, olaylara ilişkin gerçekleri doğru ve tarafsız bir şekilde 
analiz ederek kamuoyuna sunmak amacıyla, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan, Uluslar arası İnsan Hakları Federasyonu (FİDH)Genel Başkan Yardımcısı Yusuf 
Alataş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Serdar Çelebi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölge Temsilcisi ve MYK Üyesi Şevket Akdemir, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube 
Başkanı ve MYK üyesi Raci Bilici, İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şube Başkanı ve MYK üyesi 
Osman Süzen ve MYK üyesi Sevim Salihoğlu’ndan oluşan bir insan hakları heyeti 
oluşturulmuştur. Heyet 5-6-7 Ekim 2013 tarihlerinde Nusaybin/Nîsêbin, Ceylanpınar/Serkaniye, 
Şenyurt/Derbesiye, Akçakale ve Kilis/ Öncüpınar sınır kapılarını gezerek çalışmasını 
tamamlamıştır.   

HEYETİN GİRİŞİMLERİ 

İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi; Nusaybin/Nîsêbin, Akçakale ve Kilis/Öncüpınar sınır 
gümrük kapıları ile Ceylanpınar/Serkaniye ve Şenyurt/Derbesiye,sınır geçiş noktalarını yerinde 
incelemek ve bu yerleşim yerlerinde yaşayan kişiler, Siyasi Parti Yetkilileri, Belediye Başkanları, 
Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ile görüşmeler yapabilmek için İHD şubeleri aracılığıyla iletişim 
kurmuş, randevular alınmış, Gaziantep’te bulunan Koordinatör Valiliği’nden 26.09.2013 tarihli ve 
202/2013/129–180 sayılı yazı ile randevu talebinde bulunmuştur. 

Heyet adına İHD genel başkanı Öztürk Türkdoğan 4 Ekim günü Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay ile telefonla görüşerek, Türkiye sınırından Suriye tarafına izinli geçiş yapabilmek için 
görüşmüş, ancak Nusaybin Kapısının karşı taraftan kapalı olması nedeni ile geçemeyeceklerini 
ve diğer bölgelerin güvenli olmadığını belirtmiştir.   

NUSAYBİN/ Nîsêbin 

Mardiniline bağlıSuriyesınırındaKamışlo’ya komşuovadakurulmuş birilçe, resmi olarak ilçe ve 
köyleri ile birlikte 113.885 bin nüfusa sahip, Nüfusun büyük bir çoğunluğunu Kürtler teşkil 
etmekte olup geri kalan nüfus Araplardan ve Süryanilerden oluşmaktadır. Nusaybin’de sınır 
gümrük kapısı bulunmaktadır. 
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GÖRÜŞÜLEN KURUMLAR: BDP, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, KESK, Esnaf Ve Sanatkarlar 
Odası, Mardin Tabip Odası Nusaybin Temsilciliği, Belediye Başkan Yardımcısı, Kürdi-Der ve 
HDK 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER: (Görüşmeler sitede yer almaktadır. 
Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

Heyet 4 Ekim 2013 tarihinde Mardin ili Nusaybin ilçesi belediye binasında, BDP, HDK, KESK, 
Kürdi-Der, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve 

Sanatkarlar  Derneği, Tabip 
Odası Nusaybin Temsilciliği yetkilileri ve Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşmüştür. 
Görüşmede Tabip odası yetkilileri;1 ay öncesine kadar yardımlara izin verildiğini ancak şimdi izin 
konusunda hükümet yetkililerinin topu sınırın diğer tarafına atarak, biz izin veririz ama Suriye 
yetkilileri sorun çıkarıyor demektedirler. Bu durum sınırın diğer tarafında savaştan etkilenen 
insanlara, insani yardımda bulunmamızı engellemektedir. Tıbbi malzemeye çok ihtiyaç olan 
bölgeye yapılmak istenen ilaç, tıbbi aletler gibi malzemelerin ulaştırılamaması, örneğin o bölgede 
ameliyatların narkozsuz yapılması, ilaç verilememesi, hastalıkların uzun sürmesine ve salgın 
hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Özellikle çocukların ilaç ve besin maddelerine çok 
ihtiyaçlarının olduğunu ve bu yardımın yapılamamasının insani anlamda kendilerini etkilediklerini 
belirtmişlerdir. Sınırın çok yakın olması nedeniyle karşı tarafta yayılan salgın hastalıklardan 
Nusaybin halkının da etkilendiği anlatılmıştır. Milyonlarca insanın yokluk çektiği yere yapılmak 
istenen bu yardımların bile yetmediği düşünen Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi parti yetkilileri; 
giriş çıkışa izin verilmesini istediklerini, Kilis te bulunan hudut kapısının açık olduğunu ve giriş 
çıkışlarda sorun yaşanmadığını ifade ederek, Esad’ın askerlerinin burada olduğu gibi orada da 
var olduğunu, orada izin veriliyorsa Nusaybin de de izin verilebileceğini, yine, devletin karşıda ki 
ÖSO mensuplarının Türkiye ye geçmesine izin verdiklerini ancak bu taraftan yapılan insani 
yardımlara izin vermediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca Nusaybin de savaşın başlamasıyla birlikte 
470 iş yerinin kapandığını, bu 470 iş yerinin aileleriyle düşünüldüğünde binlerce insanın 
ekonomik olarak nefessiz kaldıklarını, oldukça büyük sorunların yaşanıyor olduğunu ifade 
etmişlerdir. 

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri de; 12 Eylül döneminde Şenyurt hudut kapısının 
kapatıldığını, Nusaybin hudut kapısının aktif olduğunu, amaçlarının öncelikle insani yardım 
olduğunu, Ankara da görüştükleri Beşir Atalay’ın kendilerine; sınır ötesine geçme konusunda 
kendilerinin hiçbir yasaklarının olmadığını ancak Nusaybin hudut kapısının Esad’ın askerlerinin 
elinde olduğunu ve onların izin vermediğini söylediğini belirtmişlerdir. Ayrıca TOBB tarafından 
Nusaybin tarafında yeni bir hudut kapısının inşa edildiğini ancak savaş nedeniyle atıl durumda 
olduğunu belirtmişlerdir. 
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Heyet Nusaybin sınır kapılarına giderek incelemelerde bulunmuştur. Heyetin Nusaybin sınır 
kapısında görüştüğü yetkililer, hukuken kapının açık olduğunu fakat karşı tarafın(Suriye 
Rejiminin) yardımların PYD nin eline geçeceğini düşündükleri için kabul etmemesi nedeniyle 
geçişlerin olmadığını, kapı geçişlerinin yetkililerce Türk vatandaşlarına güvenlik nedeniyle 
yasaklandığını, yabancı ülke vatandaşlarına serbest olduğunu belirtmişlerdir. Sınır güvenliğinin 
Suriye rejimi memurlarının kontrolünde olduğunu belirtmişlerdir. 

Heyetin dikkatini sınırın sıfır noktasında İsveç plakalı 2 ambulans çekmiştir. Bu ambulansların 3 
ay önce İsveç ten hibe olarak geldiğini, Türkiye tarafından çıkış işlemlerinin yapıldığını, ancak 
karşı tarafın kapalı olması nedeni ile ambulansların teslim edilemediğini, AFAD’ın yazılı talimatı 
ile sınırın sıfır noktasında teslim edilmesi emrinin verildiğini, ancak bunu Valiliğin yapması 
gerektiğini belirtip bu konu ile ilgilenilmesini ifade etmişlerdir. 

Heyet, Nusaybin’in doğusunda bulunan ve mevcut kapıya 3-4 Km uzaklıkta bulunan TOBB’un 
söylendiği kadarı ile yaklaşık 30 milyon TL’ye yaptırdığı yeni Nusaybin sınır gümrük kapısını da 
gezmiştir. 

Heyetin sınır hattındaki gözlemlerinde dikkat çeken bir başka husus ise sınırda hendekler 
kazıldığı ve buralara duvar örülmeye başlanmasıdır. Sınırın her iki yakasında yaşayan ve 
birbirisinin akrabası olan Kürtler arasına duvar örülmesi oldukça vahim bir gelişme olarak 
hayretle izlenmiştir. 

ŞENYURT/Derbesiye 

Mardin'inKızıltepeilçesine bağlı bir beldedir. Suriyesınırında yer alan yaklaşık 2.000 nüfuslu 
küçük biryerleşim yeridir.Sınıra kapısı olmasına rağmen bu kapı devlet tarafından 12 Eylül 1980 
askeri darbesinden sonra kapatılmış ve bu durumda beldede büyük anlamda ekonomik kayıp 
olmuştur. Mevcut durumda askeri güvenlik bölgesi içinde sınır geçiş noktası olarak varlığını 
sürdürmektedir. En büyük geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Belde halkının %99 bu işle 
geçimini sağlar. 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER: 

Heyet 6 Ekim 2013 günü sabah saatlerinde incelemelerine Mardin ili Kızıltepe ilçesi 
Şenyurt/Derbesiye beldesi Sınır geçiş noktası ile devam etmiştir. Bu kapının 12 Eylül 1980 
tarihine kadar açık olduğunu anılan tarihte kapatıldığını belirtmişlerdir. Şu anda sınırın diğer 
tarafının PYD nin elinde olduğunu ve PYD nin sınırın diğer yanına geçişe engel olmadığını 
Nusaybin Naifoğlu ve Cumhuriyet mahalleleri muhtarları ile Şenyurt halkı ifade etmişlerdir. 
Görüştüğümüz kişiler 6 Ekim 2013 tarihi itibariyle Şenyurt sınır geçiş noktasının kontrolünün 
Türk askerleri ile sağlandığı için insani yardım geçişlerine 2 aya yakın bir süredir 10-15 günde bir 
izin verildiğini söylemişlerdir, yardımların başlamasıyla güvenlik tedbirlerinin arttığını buraya kum 
torbaları ile örüldüğünü söylemişlerdir. Karşı taraftan silahlı çatışma yada farklı bir ateş açılımı, 
bomba atma eylemi gibi olayların olmadığını, savaşın başladığından beri 1 tek merminin bile bu 
tarafa düşmediğini, Şenyurt’ta hiçbir güvenlik probleminin olmadığını, çıplak gözle bile 
bakıldığında karşı tarafta Suriye rejimi askerlerinin yada resmi memurların olmadığının 
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görülebildiğini, heyetle birlikte sınır bölgesine gelen kişilerin 50 metre ileride bulunan sınırın diğer 
tarafındaki akrabalarıyla yanımızda GSM telefon görüşmesi yaptığı ve bu bölgenin PYD nin 
kontrolünde olduğu heyet tarafından teyit edilmiştir. 

Kaçak yollarla Türkiye 
tarafına geçen insanların (Bu insanların büyük bölümünü Şenyurt’ta yaşayan insanların 
akrabaları olduğu ve GSM telefon gibi iletişim araçlarıyla görüştükleri )yakalandıkları yerlerde 
askerlerin insanlık dışı muamelelerine maruz kaldıkları, işkence ve kaba muamele gördükleri, 
üzerlerinde bulunan para ve kıymetli eşyalarının da alındığı öğrenilmiştir. Sınırı korumakla 
görevli askerlerin bu yönlü insani olmayan muamelelerinin yanı sıra emniyet müdürlüğünde de 
benzer muamelelerle karşılaşıldığı özellikle, ismi öğrenilemeyen ancak; Şenyurt ilçe emniyet 
müdürlüğü yabancılar şubesinde görevli, Şanlıurfalı olduğu bilinen ve iyi Arapça konuşan polis 
memurunun Suriye’den gelen insanlara insanlık dışı muamele ve işkence yaptığı, para ve 
kıymetli eşyalarına kayıt yapmadan el koyduğu görüşülen bütün kişiler tarafından dile 
getirilmiştir. Türkiye-Suriye sınır hattı Hanyeli mıntıkası hudut taburuna bağlı askerlerin 3 yada 4 
Ekim 2013 tarihinde Suriye’den kaçak yollarla gelen, Muhammed Şükrü Velid, Muhammed Veysi 
İbrahim Kadir, Ali Bozan Halil, Muhammed Şerif Hüsso (anılan polis memuru tarafından kolu 
kırıldığı iddia edildi) Muhammed Ramazan Bozzo ve Muhammed Halil Muso ya işkence ve kaba 
muamele yaparak 500 lira ve diğer kıymetli eşyalarının alındığı iddiaları heyete söylenmiştir. 
Sınırın çok yakın olması ve insanların çıplak gözle birbirlerini rahatlıkla gördükleri için yukarıda 
isimleri yazılı kişilerin sınırın diğer tarafına gönderildiklerinde Türkiye tarafında kalan akrabaları 
tarafından çeşitli yerlerinden yaralı oldukları ve bir kişinin kolunun kırık olduğu görülmüş olduğu 
öğrenilmiştir. 

Şenyurt/Derbesiye sınırında askeri yetkililerle de görüşen heyet’e bilgi veren yetkili de; Şu ana 
kadar güvenlik probleminin olmadığını, insani yardım noktasında geçişlere izin verildiği ölçüde 
yardımcı olunduğunu, ancak bu geçişlerin artık düzene konulduğunu ve her hafta Çarşamba 
günleri biriken malzemeye göre yardım yapılabileceğini aktardı. Günde aşağı yukarı 100 
civarında insanın kaçak yollarla Şenyurt’a geldiğini şu anda bile 100 civarında insanın Şenyurt 
jandarma karakolunda olduğunu, bu durumun çeşitli sıkıntılara neden olduğunu ifade ederek 
örneğin; buraya kaçak yollarla gelen insanların yakalandıktan sonra resmi prosedürlerin 24 saat 
sürdüğünü, bu süre içerisinde herhangi bir iaşe bedelinin olmadığından ve herhangi bir şey 
verilmediğinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını, askerlerin yiyeceklerini paylaştıklarını, bu durumun 
sıkıntılara yol açtığını belirtmiştir. Ayda ortalama dört bin kişinin bu durumda olduğunu belirten 
yetkili; bu kişilerden kampa gitmek isteyenlerin kamplara yollandığını, geri dönmek isteyenlerin 
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de geri yollandığını belirtmiştir. 

Sınır geçiş noktasının hemen yanında ve Suriye tarafında bulunan oldukça büyük Silolar heyetin 
dikkatini çekmiştir. Aynı Silolar Nusaybin ve Ceylanpınar’da da görülmüştür. Heyetin yanında 
bulunan Şenyurt Kasabasının mahalle muhtarları bu Siloların ağzına kadr buğday ile dolu 
olduğunu, buraların denetiminin PYD’nin elinde olduğunu, ancak bu buğdayları un yapacak 
fabrika va değirmen olmadığını, Türkiye’den karşı tafra hiç olmazsa değirmen gönderilmesi 
gerektiğini belirtmişlerdir. Heyetin daha sonra yaptığı araştırmada bu Silolarda yaklaşık 3 milyon 
ton buğday bulunduğu tespit edilmiştir. 

Heyetimiz sınır geçiş noktasının kapatılmış olduğunu, ayrıca çok sayıda kum torbası ile tahkimat 
yapıldığını tespit ettik. 

CEYLANPINAR/Serekaniye 

Urfa iline ilçesine bağlı bir ilçedir. İlçeninKürtçeismiSerêkânî, Süryanice ismi ise Ras 
Ayno'dur.Suriyesınırında yer alan yaklaşık 76.084 nüfuslu bir ilçedir. İlçede Türkiye'nin en büyük 
devlet üretme çiftliği olanTİGEMmevcuttur. Ceylanpınar’da sınır geçiş noktası bulunmaktadır. 

GÖRÜŞÜLEN KURUMLAR: 

Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Aslan 

Ceylanpınar’da son dönemde 40 STÖ’nün bir araya gelerek oluşturduğu 
Ceylanpınar STK platformusözcüsü; Eczacı odası, Eğitim Bir Sen, Memur-Sen, Sanayi ve 
İş Adamları Derneği, Diyanet Sen, ve Tarım- iş temsilcileri. 

Heyet, 6 Ekim 2013 günü Şenyurt/Derbesiye’den sonra inceleme yapmak için Urfa ili 
Ceylanpınar ilçesine geçmiştir. Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Aslan ile yapılan görüşmede 
Aslan; Görüşmeler (derneğimizin web sitesinde yer almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel 
raporlar) 

 

“ 

Heyet, STK’larla görüşmeden önce sınır geçiş noktasını yerinde görmüştür. Sınır geçiş noktası 
sınır güvenliğini sağlayan askeri birlik binasının içinde bulunmaktadır. Bir yetkili ile 
görüştüğümüzde, şu an itibari ile karşı tarafta çatışmaların bittiğini, çatışmaların 5-6 Km uzakta 
ara sıra devam ettiğini, sınır geçiş noktasının Suriye tarafının kontrolünün PYD’nin eline geçtiğini 
ve şu anda PYD’lilerin olduğunu ifade etmiştir. Heyetimiz orada iken, iş makinelerinin sınır geçiş 
noktasına bariyer yaptığını gözlemledik. Ayrıca geçiş noktası da tamamen kapatılmış idi. 

AKÇAKALE 

Akçakale,Şanlıurfa ilininbirilçesidir. Köyleriyle birlikte 87.793 nüfuslu bir ilçedir. Suriyesınırına 
sıfır noktadadır. İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde doksanı Arap’tır. Geri kalanı ise Kürt’tür. İlçe 
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halkı daha çok tarımla uğraşmaktadır.Pamukvebuğdayen çok yetiştirilen ürünler arasındadır. 

AKÇAKALE GÜMRÜK KAPISI 

Heyet 6 Ekim 2013 tarihinde Akçakale Gümrük kapısına geçti. Saat 17.00 civarında ulaşılan 
gümrük kapısı önünde Suriyeli olduğu düşünülen kalabalık bir grup vardı, karşıya geçmek 
istediklerini ancak Pazar günü olması nedeniyle geçemediklerini öğrendik. Bu insanların 
bekleyişleri sürerken, bir kişinin kapıdaki telleri aşarak diğer tarafa atladığının ve o saatte orada 
bulunan bir görevlinin elini sıkarak karşıya geçtiğini gördük, FİDH Genel Başkan Yardımcısı 
Yusuf Alataş’ın o görevliye neden böyle yaptığını sorması üzerine, adını vermeyen genç görevli 
şık olmayan el kol hareketleriyle uzaklaştı. Dikkati çeken bir başka husus ise yaklaşık 1 Km’lik 
kamyon kuyruğunun sınır kapısında beklediği idi. Bu kamyonlarda insani yardım malzemelerinin 
yanı sıra ticaret için malzemeler vardı. Örneğin, çimento gibi. 

Heyet, Akçakale belediye başkanı Abdulhakim Ayhan’ı da ziyaret etti. 

Başkan; 

Akçakale’nin nüfusu 27.500 civarındadır, 25 000 kişi kampta 10.000 kişide evlerde olmak üzere 
35.000 civarında insan bulunmaktadır, köylerde kalanların sayısı hakkında fikrimiz yok, yerli 
halkın % 90-95 i Arap tır. Burada siyasi bir sorun yoktur ama insani ve sosyal sorunlar vardır. 

Heyetin yaptığı tespitte, sınır gümrük kapısından yabancı ülke vatandaşlarının giriş çıkış 
yapabildiği, kapının insani yardım geçişleri ile ticarete açık olduğu, Özgür Suriye Ordusu 
elemanlarının rahatlıkla giriş çıkış yaptıkları, Suriyeli sığınmacıların sayısının ilçe nüfusunu 
aştığını, kamplar dışında kalan kişilerin çeşitli sosyal sorunlara yol açtığı görülmüştür. 

KİLİS ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI 

Kilis merkez ilçesine bağlı Öncüpınar mahallesinde yer almaktadır. 

KAPI YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME (Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer 
almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

Heyetimiz, Türkiye’den Suriye’ye cihat için götürülen veya giden gençler konusunda 
şubelerimize de başvurular olduğunu, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’da bu konu ile 
ilgilendiğimizi, arcak güvenlik ve istihbarat birimlerinin yeteri kadar ilgilenmediğini, konunun 
Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirileceğini ifade etmiştir. 

Heyetimiz, Koordinatör Vali’den Şenyurt ve Ceylanpınar sınır geçiş noktalarının insani 
yardımlara açılmasını ve bunun sürekli hale getirilmesini talep ettiğinde, bu konuda daha esnek 
olunacağını, yardım yapacak kişilerin kendileri ile diyaloga geçmeleri gerektiğini ifade etmiştir. 

TESPİTLER 

1- Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye vatandaşlarının sınır kapılarından çıkışı 
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içişleri bakanlığının genelgesiyle yasaklanmıştır, 

2- Nusaybin gümrük kapısı insani yardım ve ticaret için Türkiye tarafından açık olup, sınırın 
Suriye tarafından kapalı olduğu görülmüştür 

3-Şenyurt hudut geçiş noktası askeri bölge olup, insani yardım geçişlerine sınırlı olarak (Ayda 1 
veya 2 kere) izin verildiği, yetkililerle yapılan görüşmelerde insani yardım geçişlerinin bundan 
sonra Çarşamba günü yapılacağını, malzemelerin durumuna göre ya her hafta ya da iki haftada 
bir izin verileceğini ifade etmişlerdir. 

4- Ceylanpınar hudut geçiş noktası askeri bölge olup, insani yardım geçişlerine kapalıdır. 

5- Akçakale Gümrük kapısı insani yardımlara ve ticarete açık durumda faal olarak çalışmaktadır. 

6- Kilis Öncüpınar gümrük kapısı Özgür Suriye Ordusu ile El Kaide arasındaki silahlı çatışma 
nedeni ile ve Kazaz kentinin El Kaide’nin eline geçmesi nedeni ile kapalıdır. 

7- Türkiye-Suriye sınır hattında Özgür Suriye Ordusu’nun denetiminde bulunan sınır kapıları ile 
sınır geçiş noktalarına Türkiye’nin yaklaşımının pozitif olduğu, buna karşılık PYD’nin kontrolünde 
olan sınır kapıları ve sınır geçiş noktalarına yaklaşımın negatif olduğu ve bariz bir politik tutum 
alındığı anlaşılmaktadır. 

8- Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 200 binin kamplarda, geriye kalan 600 binin kamp dışında 
Türkiye’nin değişik kentlerinde kendi imkanları kaldığı, bunun çeşitli sosyal ve kültürel sorunlara 
yol açtığı ve bu konuda büyük bir belirsizlik olduğu görülmektedir. 

9- Türkiye kendisine sığınanlara fiili bir durum olduğundan hareketle herhangi bir hukuk 
uygulamayıp, durumu idare etme pratiği ile hareket etmektedir. 

10- Türkiye’ye sığınanlardan farklı etnik ve inanç gruplarına yönelik kamp sorunu olduğu açıktır. 
Örneğin Kürtlere ve Arap Alevilere ait kamp bulunmamaktadır. 

11- Türkiye’ye sınır hattındaki tel örgüleri aşıp sığınanlara yönelik işkence ve kötü muamele 
iddiaları ciddi olup, bu hususta hiçbir tedbir alınmadığı anlaşılmaktadır. 

12- Sığınmacı kampları dışında kalan sığınmacılara yönelik devlet tarafından herhangi bir 
yardım yapılmamakta olup, sadece sağlık giderleri devletçe karşılanmaktadır. 

13- Türkiyeye Sığınan kadınlara yönelik ön yargılı ve olumsuz davranışların olduğu, bu durumun 
zaman zaman sığınmacı ve yerelde ikamet eden kadınlar arasında soruna dönüştüğü 
öğrenilmiştir. 

14- Başbakanlık ve diğer bakanlıklar tarafından mültecilere ve kamplara ilişkin yayınlanan tüm 
yönergeler gizli tutulmaktadır. Kamplara insan hakları örgütlerinin girişine izin verilmemektedir. 
Bu durum hükümetin süreci şeffaf yürütmediğini göstermektedir. 

ÖNERİLER 
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1. Türkiye-Rojava sınır hattında bulunan ve hiçbir güvenlik sorunu olmayan Şenyurt ve 
Ceylanpınar sınır geçiş noktalarında “sıfır nokta politikası” uygulanarak, buraların devamlı olarak 
insan yardımlara ve ticarete açık tutulması sağlanmalıdır. 

2. Nusaybin gümrük kapısının Suriye tarafından açık tutulması için PYD’nin girişimlerde 
bulunması ve buradan ticaret yapılmasının önü açılmalıdır. 

3. Suriye-Türkiye sınırına yakın olan ve etrafı El Kaide ile çevrili olan Afrin’e acil olarak 
insani yardım ulaştırılması için Türkiye sınırından insani yardım koridoru açılmalıdır. 

4. Türkiye-Rojava sınır hattının Nusaybin kesiminde yapımına başlanan duvar derhal 
yıkılmalıdır. 

5. Rojava bölgesine ellerindeki Silolarda bulunan buğdayı işleyip un yapabilmeleri için 
gerekli malzeme veya değirmenler Türkiye tarafından gönderilmelidir. 

6. Uluslar arası toplum tarafından Suriye’ye gönderilen ve Suriye Ulusal Konseyi’nin 
Gaziantep’teki bürosu vasıtasıyla dağıtılan insani yardımların Kürt bölgesine yani Rojava’ya 
ulaştırılmadığı göz önüne alınarak, bu yardımların bir kısmının doğrudan doğruya Kürt Ulusal 
Yüksek Konseyi’nin Şenyurt Kapısına yakın bir yerde veya birkaç yerde birden oluşturacağı 
büroya teslim edilmesi ve Şenyurt sınır geçiş noktasından aktarılması sağlanmalıdır. 

7. Türkiye’ye sığınanlara yönelik sınır hattında ve karakollarda yapıldığı iddia edilen 
işkence ve kötü muamele ile ilgili olarak etkili soruşturmalar açılmalı, askeri birimler 
denetlenmeli, bu konu ile ilgili olarak Türkiye İnsan Hakları Kurumu araştırma yapmalıdır. 

8. Türkiye’den El Kaide’ye katılıp Suriye’de savaşmaya gidenlerle ilgili olarak; bu kişilerin 
gönderilmesi işlemlerini Türkiye’den yapanlar hakkında emniyet ve istihbarat birimlerinin acil 
çalışma başlatması ve Cumhuriyet savcılarının durum hakkında etkili soruşturma başlatmaları 
gerekmektedir. 

9. El Kaide ve El Nusra gibi cihatçı örgütlerin Suriye’de kentleri ele geçirmesi ile birlikte 
Türkiye halkına yönelik yakın tehlike göz önünde bulundurulmalı ve bu konuda yeni bir politika 
geliştirilmelidir. 

10. İç çatışmalar nedeni ile kaçarak Türkiye’ye sığınanlara ayrım yapılmaksızın “açık kapı” 
politikası uygulanmalı ve uluslararası hukukun gereği olarak hiç kimse sınırdan geri 
çevrilmemelidir. Türkiye’ye sığınmış hiçbir Suriyeli zorla sınırdışı edilmemeli “kimseyi gönüllü 
geri dönüş” için zorlamamalıdır. 

11. 6458 sayılı ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun gereği olarak acilen bir 
yönetmelik hazırlanarak Suriyeli mültecilere verilen “geçici koruma statüsü” tanımlanmalı ve 
hukuki güvence altına alınmalıdır. Bu yönetmeliğin hazırlanış sürecinde insan hakları örgütleri ile 
işbirliği yapılmalı ve örgütlerin görüşleri esas alınmalıdır. 

12. Başbakanlık AFAD Başkanlığı tarafından, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın 
imzasıyla yayınlanan 9.9.2013 tarihli “Suriyeli Misafirlerin sağlık ve diğer hizmetleri hk.” konulu 
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2013/8 nolu Genelge ile Suriyeli mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi konusundaki sorunlar 
giderilmeye çalışılmıştır. Bu genelge 81 ilde din, mezhep ve etnik ayrım yapılmaksızın 
uygulanmalı ve sürekli olarak denetlenmelidir. 

13. Başbakanlık ve Bakanlıklarca Suriyeliler ve kamplara ilişkin yayınlanan tüm yönergeler 
ve emir yazıları insan hakları örgütlerinin erişimlerine açık hale getirilmelidir. 

14. Türkiye’deki kampların insan hakları örgütleri tarafından incelenmesi için izin verilmesi 
sağlanmalıdır. 

15. Kamp dışında kalan sığınmacıların neden olduğu sosyal sorunların giderilmesi 
noktasında devlet-stk-yerel yönetimler işbirliği geliştirilerek sorunlar en aza indirilmelidir. 

16. Bütün bu sorunların toptan giderilmesine dönük olarak Türkiye’nin Suriye politikasını 
gözden geçirerek, Suriye’de iç savaşın sona erdirilmesine dönük ateşkesin sağlanması, Cenevre 
Konferansının yapılması, geçiş hükümeti kurularak Suriye’nin demokratik dönüşümüne katkı 
sunması, Rojava bölgesi yönetimi(Kürt Ulusal Yüksek Konseyi ve PYD) ile iyi ilişkiler kurarak 
Türkiye’deki barış ve çözüm sürecinin ilerlemesine katkı sunması gerekmektedir. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 

Öztürk Türkdoğan Yusuf Alataş Serdar Çelebi 

İHD Genel Başkanı FİDH Gnl. Bşk. Yrd. İHD Gnl. Bşk.Yrd. 

Sevim Salihoğlu 

İHD MYK Üyesi 

Şevket Akdemir Raci Bilici Osman Süzen 

İHD Doğu ve G.Doğu Anadolu İHD Diyarbakır Şb. Bşk. İHD Adıyaman Şb. Bşk. 

Bölge Temsilcisi, İHD MYK Üyesi İHD MYK Üyesi İHD MYK Üyesi 
 

14.  Hala Cezaevlerinde İhlaller Sürmekte. 

19 ARALIK 2000 -- 19 ARALIK 2013 

HALA CEZAEVLERİNDE İHLALLER SÜRMEKTE. 

Türkiye, hapishaneler konusunda karanlık bir geçmişe sahiptir, bugün daha mı iyidir hayır, 
cezaevlerinde neredeyse dünü aratacak inanılmaz insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. 

Yarın daha iyi olabilir umudumuz ise bugünkü uygulamalar nedeniyle hızla tükenmektedir. 

İnsan Hakları Derneği, 16-17 Kasım 2002 tarihlerinde gerçekleştirdiği Genel Kurulu'nda 19 Aralık 
gününü "Cezaevlerinde İnsan Hakları İçin Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak ilan etme kararı 
aldı. Gün, tutuklu ve hükümlülerle dayanışmayı, onların cezaevlerinde de insan onuruna uygun 

19 Aralık 
2013 
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koşullarda yaşamasını amaçlamaktadır. Amaç, ulusal-üstü insan hakları belgelerinde yer alan 
haklarına saygının gösterilmesini sağlamaktır. Yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada 
cezaevlerindeki koşullara dikkat çekmek ve insan onuruna saygı gösterilmesini istemektir. 
Evlatlarını cezaevlerinde yitiren ailelerin acılarını paylaşmaktır. 

Türkiye ve dünya kamuoyu,19 Aralık 2000 tarihinde büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile Türkiye'de 
20 cezaevine yapılan operasyonu izlemişti. İnsanlık, yüzlerce tutuklu ve hükümlünün maruz 
kaldığı şiddete, yanmış vücutlara, cezaevlerinde yükselen alevlere tanık olmuştu. 

İkisi asker toplam 32 insan yaşamını yitirmiş ve yüzlercesi yaralanmış, yanmış, yakılmıştı. 

Bu kanlı operasyonun öncesinde, 20 Ekim 2000 tarihinde bazı tutuklu ve hükümlüler açlık 
grevine başlamışlardı. Açlık grevleri F tipi cezaevlerinin tecrit koşullarını içermesine tepkiyi ifade 
ediyordu. 

Zamanın Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, demokratik kamuoyu tarafından F tipi cezaevlerine 
yöneltilen eleştiriler karşısında, 9 Aralık 2000 tarihinde bir açıklama yapmış ve toplumsal 
mutabakat sağlanmadan F tipi cezaevlerinin kullanıma açılmayacağını duyurmuştu. 

Ancak kısa bir süre sonra sorunun diyalog yoluyla çözümü yöntemi terkedilmiş ve bilinen trajik 
gelişmeler yaşanmıştı. İki yılı aşkın bir süredir devam eden ölüm orucu eylemlerinde ve bununla 
bağlantılı olaylarda toplam 104 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin nedeninin, yürürlüğe konan 
tecrit sistemine dayalı cezaevi politikası ve uygulaması olduğu açıktır. 

Üzerinden tam 13 yıl geçti. Bugün cezaevlerindeki mevcut durumu kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz. 

İHD 27 yıldır cezaevlerinde olan bitenleri takip etmektedir. 2013 yılı her gün şubelerimize ve 
genel merkezimize cezaevlerinden, mahpus yakınlarından başvurular yapılmaktadır. Bu 
değerlendirme raporumuzda 2013 de en yoğun ihlalleri anlatmaya çalışacağız. İHD 2013 yılı 
açıklayacağı genel raporunda diğer konu başlıklarına ve sayısal verilere ulaşabilirsiniz. 

2013 yılında hapiste işkence ve kötü muamele, sağlık, sevk(Sürgün), çocuk mahpuslar, engelli 
mahpuslar, LBGT bireylere dönük değerlendirmelerimizi bulacaksınız. 

Türkiye’de 328’i kapalı olmak üzere 377 cezaevi vardır. Adalet Bakanı Sadullah Ergin TARİHİNDE 
yaptığı açıklamada 5 yıl içinde 153 yeni cezaevi yapacaklarını duyurdu. Bunlardan 41 inin yapımı 
devam ediyor. Yeni yapılan cezaevleri ile 106 bin 831 kişilik ek kapasite ile daha artmış olacaktır. 

CEZAEVLERİNİN TOPLAM KAPASİTESİ; 2013 te  145 bine, 2014 ‘te 172 bine, 2015 TE 185 bine, 
2016 da 192 bine, 2017 de 215 bine çıkartılacak. 

AKP’nin iktidar olduğu süreçlerde cezaevlerinin mevcutları yıl yıl şöyledir. 

2002 yılında cezaevlerinde bulunan tutuklu sayısı 59 bin 187… 

2003’de 64 bin 296, 
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2004’te 57 bin 930, 

2005’te 55 bin 870, 

2006 da 70 bin 477, 

2007 de 90 bin 837, 

2008 de 103 bin 296, 

2009da 116 bin 340, 

2010  ‘ da 120 bin 814, 

2011’de 122 bin 42, 

2012 de ise 125 bin 100 kişi, 

2013 de 140 bin 520 kişi bulunmaktadır. Sadece son yedi yıllık dönemde cezaevlerinde nüfus 
2,5 misli artmıştır. 

Türkiye’de hapsetme oldukça yaygın kullanılan bir “ceza infaz” yöntemi haline gelmiştir. 
Bakanlığın açıklamalarına göre önümüzdeki 4 yıl içinde yeni hapishanelerin yapımı ile 
hapishanelerin toplam kapasitesi iki katına çıkarılacaktır.2014 yılında 64 cezaevi açılması 
hesaplanmaktadır. Bu açıklamalar kaygı vericidir. Sosyal bilimler, hukuk, kriminoloji alanlarında 
hapsetmenin olumsuz yanları tartışılır ve hapsetmeye alternatif yöntemler aranırken 
Türkiye’nin tüm bu gelişmeleri yok sayarak hapishane sayısını ve kapasitesini arttırmaya çalıştığı 
görülmektedir. 

Bir insanın hürriyetinden mahrum bırakılarak dört duvar arasına kapatılması, bir cezalandırma 
aracı olarak, değişik tarihsel koşullar içinde uygulanan bedenin yok edilmesi ve/veya işkence 
edilmesi yöntemlerine göre açık bir ilerleme  olmakla beraber, insan doğasına aykırı özelikler 
taşıması, bir iyileştirme aracı olmaktan çok, kişiliği bastırmayı hedeflemesi ve ağır ıstırap 
yaratması nedeniyle değişik hukuk, siyaset, bilim çevreleri tarafından başka bir araçla ikame 
edilme ihtiyacı duyulan bir uygulama durumundadır. 

Bütün dünyada özgürlükten alıkoyma anlamındaki hapis cezalarının şekli ve uygulanmasına 
ilişkin olarak güvenceler geliştirilmektedir. Hapis cezası, devletin toplumda güvenliği 
sağlamak için sahip olduğu güvenlik tekelinin bir sonucudur.  Birleşmiş Milletler tarafından 
1976’da yürürlüğe konulan  ve 15 Ağustos 2000 tarihinde Türkiye’nin imzaladığı, Kişi 
Özgürlükleri  ve Siyasal Haklar Uluslararası Paktı’nın 10. maddesine göre, “Özgürlüğünden 
yoksun bırakılmış olan herkes, insanca ve insan kişiliğine içkin onuruna saygı gösterilerek işlem 
görür.” denmektedir. Yine1987’de kabul edilmiş olan “Avrupa Cezalandırma 
Kuralları”, tutuklunun koşulları, insan onuruna saygıyı sağlamalıdır ve tutukluluk tarafsız bir 
biçimde ayrım yapılmaksızın uygulanmalıdır; demektedir.             
  
Görüldüğü gibi çağımızda, “onur ve eşitlik” öne çıkarılmakla kalmamakta, hukuku ve güvenliği 
sağlamakla görevli olan devletin, bu sorumluluğunu yerine getirirken gözetmesi gereken 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 157	

haklar,  temel ve vazgeçilemez kişisel özgürlükler alanı çok detaylı bir şekilde çizilmektedir. 

Mahpusların korunmasındaki bu eksikliğin giderilebilmesi için, kanunlarda kural olarak, 
alıkonulan kişilerin, kişi dokunulmazlığı hakkı ve vicdan özgürlüğü de dâhil olmak üzere 
haklarına sahip olmaya devam ettikleri ve bu kişilerin haklarının yalnızca küçük bir bölümünün 
askıya alındığı (örneğin yerleşme hürriyeti) yahut kısıtlandığı (örneğin örgütlenme ve toplanma 
özgürlüğü) belirtilmelidir. Bu hususa ilaveten, alıkonulma anında ve sonrasında kazanılan 
hakların da (örneğin beslenmeye, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına ve sağlık hizmetlerine 
erişim hakkı) tesis edilmesi ve güvence altına alınması gerekmektedir. 

Bir mahpusun dış dünyayla ilişkisi ne kadar kesilirse, işkence ve kötü muamele riski de o kadar 
artar. Avukata danışma hakkı, bu tür durumların önlenmesinde önemli bir araç ve hukuki 
usullere uygun davranılması şartı için bir güvencedir. 

2013 YILINDA CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 

Cezaevleri işkence ve onur kırıcı muamele iddiaları sürekli devam etmektedir. Psikolojik boyutu 
ağır basan işkenceler yanı sıra ilk dönemlerde sürekli sürdürülen giderek daha uzun aralıklar ve 
yaygın bir keyfiyete dönüşen çıplak aramalar, hoş geldin dayakları sayım nizamı, hazır ol duruşu, 
ayakta sayım istemine karşı uymayan mahpusların tekme tokat dövülmesi, şikâyetleri sürmekte, 
hücrelere girip dayak atma, bağırıp çağırma, küfür etme devam etmektedir. Özellikle çocuk 
mahpuslara dönük baskılar 2013 yılında daha fazla yoğunlaşmıştır. 

Derneğimize 2013 yılında işkence ve kötü muamele gördükleri nedeniyle başvuran mahpuslar 
ve yakınlarının beyanlarından bazı örnekler vermek istiyoruz.(2013 yılı hak ihlalleri 
raporumuzda daha detaylı ulaşabilirsiniz.) 

ü  30 Nisan 2013’te, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalp hastası olan siyasi mahpus 
Burhan Kartal, Erzurum Devlet Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra doktorlar tarafında 
Ankara'ya sevk edildi. Burhan Kartal'ın eşi Filiz Kartal, eşinin kendisini aradığını ve çok zor 
durumda olduğunu, bedenine elektrik verdiklerini belirterek, "Eşim telefonla beni aradı. 
'Bedenime elektrik verdiler, vücudum simsiyah ve darp izleri var' dedi" diye beyanda bulundu. 

ü  9 Mayıs 2013 tarihinde Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: Oğlum Necdet BOZKURT 
Hazro K Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 08.05.2013 tarihinde kendisi 
ile yapmış olduğum görüşmede gardiyanların kötü muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. 
Oğlum gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, karşılarında istedikleri 
zaman hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele 
uyguladıklarını belirtmektedir. 

ü  25 Temmuz 2013’te “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Emrah Abi’nin, kalbindeki rahatsızlığı için sağlık raporu almak için geldiği 
hastaneden dönerken bekletildiği ring aracının klimasının açılmasını istediği için jandarma 
erleri tarafından dövüldüğü beyan etti. 

ü  2 Ocak 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Kandıra (Kocaeli) F 
Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 10 mahpusun sevk esnasında gardiyanlar tarafından darp edildiği, 
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elbiseleri çıkarılarak çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldıkları öğrenildi. 

ü  7 Ocak 2013 tarihinde Enver Elaldı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Osman Elaldı, Şakran 2 
Nolu T Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile telefon görüşmesi yaptığımızda 
oğlum bizlere müdürü ve personeli tarafından, arama bahanesiyle koğuşlara zorla girmeye 
çalıştıklarını; koğuşlara girdikten sonra koğuştakilere baskı uyguladıklarını; işkenceye maruz 
kaldıklarını; kendisinin de bu sırada çenesini kırdıklarını belirtmiştir. Telefonda öğrendiğimiz 
kadarıyla durumu iyi değil; ancak cezaevi yönetimince hastaneye sevk edilmemişlerdir. 
Hayatından endişe duymaktayız. 

1ü  10 Ocak 2013 tarihinde Nevin Tanrıverdi, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şahin 
Tanrıverdi, yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla birlikte Amasya E 
Tipi Kapalı Cezaevine sek edildi. Bugün saat 10.30 civarında Amasya Cezaevini arayarak 
oğlumun oraya sevk edildiğini kendisinden henüz haber alamadığımı, koğuşunun belli olup 
olmadığı ve telefon görüşmesi ne zaman yapabileceğimi sordum. Telefondaki yetkili bugün 
yarın arayabileceğini söyledi. Daha sonra saat 11.00’a doğru oğlum beni aradı. Ben oğlumun 
durumunu sorunca cezaevi girişinde çıplak aranmak istediğini ancak kendisinin ve dört 
arkadaşının bu durumu kabul etmediklerini yaklaşık olarak 15 kişi tarafından saldırı yapılarak 
üzerlerindeki kıyafetlerin yırtıldığını ve darp edildiklerini belirtti. Hatta üzerinde iki mont 
olmasına rağmen bu kişiler tarafından her iki montunda yırtıldığını söyledi. Ben vücudunda 
darp izi olup olmadığını sordum ancak bana söylemedi. 

ü  27 Mart 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Çankırı E Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen Edip Yalçınkaya, Sait Demir, Said Gürkan ve Nuri Tiryaki’nin cezaevinin girişinde 
darp edildikleri öğrenildi. 

ü  14.01.2013 tarihinde Abdurrahman Candemir beyanında ”Kırıklar 2 Nolu F tipi Cezaevinde 
yatmakta olan Oğlum Yusuf Candemir i ziyarete gittim.10 Ocak cezaevi İdaresi oğlum Yusuf 
başta olmak üzere aynı koğuşta kalan Ersin Ekmekçi, Şiyar Aydemiri Süngerli odaya alarak 
kendilerinin ellerini ve ayaklarını kelepçeleyerek işkenceye tabi tutulmuş. Biz görüşürken 
ayakta duramıyordu. Üstünde bir penye tişört ve pantolonun dışında hiçbir şey 
bırakmamışlardı. 

  

ü  03.01.2013 tarihinde Nünife Yıldız beyanında”  Şakran 1 Nolu T tipi cezaevinde adli 
hükümlü olan kocam Nurettin Yıldızın görüşüne 02.01.2013 tarihinde ziyaretine gittim. Eşim 
bana vücudundaki yaraları gösterdi. Nedenini sorduğumda ise bana ‘’27 Aralık 2012 tarihinde 
doktora çıkarılmıyoruz diye savcı ile konuşmak istedik. Gardiyanlar buna sert tepki gösterdi 
ve biz istediğimiz zaman görüşürsünüz dediler ve gece odamızda yatarken büyük bir gürültü 
ile çok sayıda Gardiyan Odalarımıza baskın yaptı. Beni ve arkadaşım Hüseyin Orak' ı ellerimizi 
yukarı gererek kaldırdılar bizi çırılçıplak ettiler ve bizi kör oda denilen kamera görmeyen yere 
götürdüler. Sabah saat 11.00 den saat 15.00 kadar tekme tokat dövdüler. Bizi gardiyanlar 
tehdit ettiler 

Yukarıda kısaca verdiğimiz örnekler mahpusların cezaevinde yaşadıkları ihlalleri 
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anlatmaktadır.  İHD verilerine göre 2013 yılının ilk dokuz ayında, çıplak arama ve bu arama 
esnasında yaşatılan onur kırıcı muamele ve şiddet, tükürük örneği alma, odalara yapılan 
baskınlarda yaşatılan darp ve kötü muameleler başta olmak üzere toplam 544 kişinin işkence ve 
kötü muamele ile karşılaştığı görülmektedir. 

Mahpus Yakınları Ve Avukatlar İçinde 2013 Yılı Kötü Muamele Yılı Olmuştur. 

Ziyaretçilere Kayıt esnasında onur kırıcı şekilde davranılmaktadır. Hakaret edilmekte, gözaltı 
tehditlerine maruz kalmaktadırlar. Ziyaretçilerin kayıt işlemleri sırasında alınan bilgileri Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine verilmektedir. Bayan ziyaretçiler dâhil olmak üzere hem 
askerler hem de gardiyanlar tarafından arama yapılmaktadır. İç çamaşırlarına kadar bakılmakta 
bazen giysileri soyulmaktadır. Duyarlı kapıdan geçerken metale karşı duyarlı cihaz en ince ayara 
alınmış durumdadır. Öyle ki kemer-ayakkabı bir yana, iç çamaşırlarındaki teller, saç tokaları dahi 
alarm verebilmekte avukatlar üzerlerindeki metal eşyaları hatta sutyenlerini dahi çıkarmaya 
zorlanmakta ve defalarca bu kapıdan geçmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca ayakkabılar duyarlı 
kapıdan geçmeden önce çıkarılmakta X-R cihazından geçirilmekte ve duyarlı kapıdan terlikle 
geçilebilmektedir. Duyarlı kapıyı geçebilme başarısını gösterenler için elle üst araması aşaması 
başlamakladır. Avukatlar X-R cihazından geçilmesine rağmen onur kırıcı, aşağılayıcı taciz 
boyutuna varan elle aramalara tabi tutulmaktadır. Elle arama sırasında ayakkabı çıkartılması ve 
aranması istenmektedir. 

Bir devlet düşünün, mahpuslarına her türlü işkenceyi, eziyeti reva gören, ailelerine ve 
avukatlara baskıcı uygulamaları dayatan, onur kırıcı ve insanlık dışı yaptırımlara yönelen ve o 
karşı konulmaz iktidar gücü karşısında duranları kırıp döken, ezen, söven gerektiğinde yok eden 
bir güç olsun. Cezaevine atıp kendine mahkûm ettiği insanlarına her türlü mevzuatın üstünde 
bir uygulama dayatsın ve buna uymayanlara dayak, disiplin cezası, görüş yasağı, hücre cezası 
gibi cezalar uygulasın. 

Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve 
insan onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel bir 
yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Bu temel yükümlülük, BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. 
maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir: “Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani 
muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına 
sahiptir.” 

Yine BM Mahpusların Islahı İçin Temel Prensiplerin 1. maddesi; “Bütün mahpuslara doğuştan 
sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır.” 
demektedir. 

İşkence ve kötü muamelenin diğer biçimleri ise, uluslararası hukukta ve iç hukukumuzda 
mutlak bir şekilde yasaklanmıştır. İşkenceyi meşrulaştırmanın hiçbir yasal zemini 
olamayacağı gibi; bu yasağın savaş, olağanüstü hal gibi durumlar da dâhil olmak üzere hiçbir 
istisnası yoktur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 3; “Hiç kimse, işkenceye ya da insanlık dışı yahut 
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aşağılayıcı muameleye ya da cezaya tabi tutulmayacaktır.” 

Ancak, tüm bu düzenlemelere rağmen işkence suçu işlenmeye devam edilmekte; özellikle 
cezaevleri gibi, mahpusların özgürlüklerinden uzun sürelerle yoksun bırakıldıkları alanlarda ise 
mahpuslar bu suçlar karşısında daha fazla savunmasız durumda kalmaktadırlar. Cezaevlerinin 
dışarı ile bağlantısının kopuk olması, çoğu zaman işlenen suçtan çok geç haberdar olunmasına 
neden olmaktadır. Bu durum ise işkencenin tespitini ve delillerin sağlıklı bir şekilde 
toplanabilmesini neredeyse olanaksız kılmaktadır. Yine, mağdurun, işkenceye maruz kaldığı 
mekânda tutulmaya devam edilmesi ve failleri ile sürekli karşı karşıya olması da hak arama ve 
şikâyetçi olma iradesini olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. İşkence suçunun yanı sıra, 
mahpuslara uygulanan muamele ve kısıtlama araçlarının hukuka aykırı bir şekilde 
kullanılmasının bizzat işkence olarak değerlendirilebileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

2013 YILINDA SAĞLIK 

İHD Cezaevleri Komisyonu’nun 3-4 ekim 2013 tarihli açıklamasına göre cezaevlerinde, tespit 
ettiğimiz, 163’ü ağır durumda 544 hasta vardır. Ocak 2013’te kanuna ‘ağır hastalık veya sakatlık 
nedeniyle cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından 
tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının iyileşinceye kadar geri 
bırakılacağı’ hükmü eklendikten sonra Mayıs 2013’e kadar 460 tutuklu ve hükümlü tahliye 
talebiyle başvuru yapmıştır. Adalet bakanlığı verilerine göre 2013 yılında cezaevinde 14 kişi 
rapor beklerken ölmüştür. Rapor için başvuruda bulunan on kişiden sadece birine yanıt 
verilmiştir. Toplam rapor için başvuruda bulunan 460 başvurudan 417 sine ret verilmiştir. 

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2010 yılında 252, 2011 yılında 268, 2012 yılında 260 
mahpus hapishanelerde yaşamını yitirdi. Yani, Türkiye hapishanelerinden her hafta 5 tabut 
çıkmaktadır.  

F tipi hapishanelerindeki tecride dayalı koşullar tutuklu ve hükümlülerin ruh ve beden 
bütünlüklerini tehdit etmektedir. Ayrıca mahpusu insan saymayan zihniyet gerek yasal 
düzenlemeler de, gerekse de uygulamadaki keyfiyet, etik olmayan yaklaşımlar ve bürokratik 
engellerle özellikle hasta tutuklu ve hükümlüler için insani olmayan bir tablonun ortaya 
çıkmasına neden olurken, mahpuslar bir veda hakkına dahi erişemeden yaşamlarını 
yitirmektedir. 

5275 sayılı İnfaz Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrasında Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam 
teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen raporlarının Adli Tıp Kurumu’nun 
onayına sunulması ile ilgili düzenleme bulunmasına rağmen bu raporlar yeterli görülmeyip ATK 
tarafından yeniden düzenlenmektedir. Ocak ayında yapılan değişiklikle, Cumhuriyet Savcılarına 
geniş bir takdir yetkisi tanınarak “toplum güvenliği bakımından tehlikeli” kabul edilecek 
mahpusların ATK raporuna rağmen tahliye edilmemesi düzenlenmiştir. Bu hasta mahpusların 
tahliye edilememesi uygulamasına dönüşmüştür. Uygulama sadece tutuklu ve hükümlüleri değil 
ailelerini ve yakın çevrelerini de etkileyen bir işkenceye dönüşmektedir. 

Özellikle 2013 yılında değişik cezaevlerinden almış olduğumuz en yoğun başvuru kelepçeli 
tedavi ve tedavi sırasında hatta ameliyathanelere bile kolluk güçlerinin girmesi üzerine doğan 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 161	

hak ihlalidir. 

Hasta Mahremiyeti ve Özel Hayatın Gizliliği Anayasal Haktır. Hasta mahremiyetinin ihlaline 
neden olacak bu tavır ve davranışlarla ilgili derneğimize şikâyetler gelmektedir. Bu ve benzeri 
davranışları dolayısıyla kolluk kuvvetlerinin ve onlara bu emri verenlerin Anayasal suç işledikleri 
bilinmelidir. Bu bağlamda gerek tıbbı müdahale gerekse muayene sırasında kolluk kuvvetlerinin 
ve hastane yönetiminin hasta mahremiyetini ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek şekilde tavır 
sergilemesi anayasaya aykırıdır. 

Bu yıl yaşanılanlara bir örnek bunu çok iyi ifade etmektedir; 

“On dokuz Mayıs Üniversitesine burun kemiği ameliyatı olması için getirilen mahpusun 
güvenliğinden sorumlu jandarma ameliyathane iç koridorunda beklemek isteyince, 
ameliyathane sorumlusu Prof. Dr.Kenan Erzurumlu, “steril olan bir ortamda sağlık görevlileri 
dışında kimsenin bulunamayacağını” belirterek, jandarmadan ameliyathane dışında 
beklemelerini istemiş, talebi olumlu karşılanmayınca duruma tepki göstererek görevinden istifa 
etmiştir.” 

Ulusal ve uluslararası hasta hakları ne diyor: 

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta, mahremiyetinin korunmasını açıkça 
talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle 
icra edilir”  “Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer 
işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesi gerekir. “Tedavisi ile doğrudan ilgili 
olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını isteyebilir.” 

Yine Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kuralları’nda (Kural 33) “kelepçe, zincir, demir ve 
dar gömlek gibi kısıtlama araçlarının, cezalandırma vasıtası olarak kullanılamayacağı” 
düzenlemesi yer almaktadır. Yine aynı madde; “zincir ve demir”in kısıtlama için 
kullanılamayacağını belirtmektedir.  

Kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yetkililerin, aynı zamanda temel hakların korunması ve 
insan onuru ile bağdaşmayacak muamelede bulunulmamasına ilişkin temel bir yükümlülükleri 
bulunmaktadır. 

Derneğimizin birçok şubesine yapılan başvurularda gözlemlediğimiz bir başka hak ihlali olarak 
sizinle paylaşacağımız başlık Hipokrat yemini yapmış olan fakat yemine uygun davranmayan 
bazı hekimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı kolluk güçlerinin mevzuata uyarak 
kelepçeyi çıkarmak istemesine rağmen hekimin talebi ile kelepçe çıkarılmamaktadır. Buda tam 
tersi bir ihlalin hekim tarafından yapıldığını göstermektedir. Konuyla ilgili birçok şubemiz bu 
hekimleri bulundukları meslek örgütüne bildirmekte ve haklarında soruşturma açılmasını talep 
etmektedir. Hasta hakları yasalarla güvence altına alınmıştır. Diğer yandan Hekimlik mesleğinin 
nasıl yürütüleceği, ulusal sağlık mevzuatında, TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında, Tıbbi 
Deontoloji Tüzüğü’nde, Hasta Hakları Yönetmeliği’nde, Uluslararası Sözleşmelerde, İstanbul 
Protokolü’nde ve Dünya Tabipler Birliği Bildirgelerinde tanımlanmıştır. Hekimler hastaların ırk, 
dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları ile sair 
farklılıkları dikkate almadan mesleklerini yürütmek zorundadır. Bu bağlamda Tutuklu ve 
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hükümlülerin muayenesi ve tıbbı müdahalesi de öteki hastalarınki gibi, kişilik haklarına saygılı, 
hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılmalı ve onların gizlilik hakları 
korunmalıdır. Polis ya da diğer kolluk görevlileri hiçbir zaman muayene ve tıbbı müdahale 
ortamında, ameliyat halinde ameliyathane iç koridorunda bile bulunmamalıdır. Hekimin, bu 
koşulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı ve sorumluluğu vardır. Hükümlü ve 
tutuklu hastaların haklarının korunması için gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalıdır. Devlet ve 
görevlileri İnsan haklarını ve hasta haklarını tanımayan ve ihlal yapan değil bu hakları koruyan 
kollayan komunda olmalıdır. 

Cezaevlerindeki hasta mahpuslarla ilgili taleplerimiz şöyle sıralanmaktadır. 

1- Cumhurbaşkanlığının özel af niteliğinde cezanın kaldırılması ile ilgili prosedüründe değişiklik 
yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.01.2006 tarih ve 20 sayılı 
Genelgesi’nde özel af taleplerinde yapılması gereken işlemler belirtilmiştir. Bu işlemler arasında 
hükümlünün tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kurulundan alacağı sağlık raporunun 
onaylanmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi, bu yetmezmiş gibi Adli Tıp Kurumu isterse 
hükümlünün Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Adli Tıp Kurumu 
tekelinin genelge ile kabul edilmesi önemli sorunlara sebep olmaktadır. Nitekim bu kadar çok 
sayıda ağır mahpus olmasına rağmen af yetkisinin sınırlı olarak kullanılması prosedürün mahpus 
aleyhine olduğunu göstermektedir. Bu prosedürde Adli Tıp Kurumu devreden çıkarılmalı, tam 
teşekküllü devlet hastanelerinin verecekleri raporlar yeterli görülmelidir. 

2- 5275 sayılı İnfaz Kanunun 16. maddesinin 3. fıkrasında cezanın infazının ertelenmesiyle ilgili 
olarak Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 
düzenlenen raporlarının Adli Tıp Kurumu’nun onayına sunulması ile ilgili düzenlemenin 
kaldırılması gerekmektedir. Uygulamada Adli Tıp Kurumu tam teşekküllü hastanelerin vermiş 
olduğu raporları onaylamak için hasta mahpusu da İstanbul’a çağırmakta, bu durum başlı başına 
bir eziyet halini almaktadır. Adli Tıp Kurumu genellikle de verilen raporları onaylamamaktadır. 
Bu nedenle yasanın bu hükmünün değiştirilerek hapis cezasının hastalık nedeniyle 
ertelenmesinin Adli Tıp tekelinden çıkarılması gerekir. 

3- 5275 sayılı İnfaz Kanununun 16. maddesinde Ocak ayında yapılan değişikliğe bile Adli Tıp 
Kurumu direnmektedir. Kanun değişikliği ile hayati tehlike kriteri yerine yaşamını tek başına 
idame ettirememe kriteri getirilmiştir. Ancak bunun yanı sıra Cumhuriyet Savcılarına geniş bir 
taktir yetkisi tanınarak toplum güvenliği bakımından tehlikeli kabul edilecek mahpusların 
hastalığına rağmen tahliye edilmemesi düzenlenmiştir. Nitekim bu hüküm gerekçe gösterilerek 
Metris Cezaevinde hükümlü olarak tutulan Ramazan Özalp, Salih Tuğral, ve Ergin Aktaş  Adli Tıp 
Kurumunun cezaevinde kalamaz raporu vermesine rağmen tahliye edilmemiştir. Kanundaki bu 
kriterin mutlaka kaldırılması gerekmektedir. 

4- Adli Tıp Kurumunun resmi bilirkişi tekeli kaldırılmalıdır. Bilimsel kriterlerden ziyade bilimsel 
olmayan kriterler ile hareket eden ve tamamen siyasal iktidarın etkisinde olan Adli Tıp 
Kurumu’nun bu tekeli kaldırılmalı, üniversitelerin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlıkları veya Sağlık 
Bakanlığı’nın Eğitim ve Araştırma Hastaneleri gibi kurumların bilirkişilik vasfı kabul edilmeli, 
buna göre düzenlemeler yapılmalıdır. 
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5- Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki Üçlü ve İkili Protokoller İnfaz Yasasının 
71. maddesi ile uluslararası kurallara ve etik ilkelere uygun değildir. Bu protokollerle hasta 
mahpusların sağlık sorunlarının çözülemediği ve yeni bazı sorunları beraberinde getirdiği 
(kelepçeli muayene gibi) bilinmektedir. Adalet Bakanlığı’nın bir an önce hapishanelere hastane 
ve revir yaparak nitelikli personel ( Uzman doktor gibi) ihtiyacını karşılaması gerekmektedir. 

6- Özellikle F Tipi hapishanelere geçildikten sonra bu hapishanelerdeki tecrit koşulları 
hastalıkları tetiklemekte ve mahpusların hastalıklarının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden 
olmaktadır. Tecrit uygulamaları bir nevi mahpusu çürütme politikası olarak uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla hapishanelerdeki tecrit uygulamasına son verilmelidir. 

7- Hapishanelerde beslenme, havalandırma ve spor yapma imkanları iyileştirilerek ve hijyen 
sağlanarak, mahpusların beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yardımcı olunmalıdır. 

8- 5275 sayılı kanundaki adli-siyasi ayrımı yapılarak siyasilere daha ağır ve daha fazla infazı 
düzenleyen hükümler kaldırılmalı, kanun bir bütün olarak, özgürlüğünden yoksun bırakılan ya 
da hapsedilen kişilerin korunması ile ilgili BM kurallarına uygun hale getirilmelidir. 

9- Bir önceki yasama döneminde TBMM tarafından onaylanan İşkenceye Karşı Sözleşmenin 
seçmeli protokolü uyarınca 1 yıl içerisinde oluşturulması öngörülen ulusal önleme 
mekanizmasının sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinden oluşması 
gerekmektedir. Böylece hapishanelerin etkili bir şekilde denetlenmesi sağlanmalıdır. 

10- Hapishanelerdeki sağlık koşulları düzeltilinceye kadar Adalet Bakanlığı’nın acilen tüm 
hapishanelerdeki sağlık sorunu olan mahpusları sağlık kontrolünden geçirmesi ve bunların 
kayıtlarını tutması sağlanmalıdır. 

2013 YILINDA SEVK (SÜRGÜN) 

Son yıllarda cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri raporları incelendiğinde en yoğun hak ihlali 
yaşanan başlıklarından birisinin de zorunlu sevkler yani  sürgünler olduğu görülür. 

Bingöl cezaevinden gerçekleşen firar olayından sonra daha da yoğunlaşan adeta Kürt 
mahpuslardan intikam alma girişimde bulunan yetkililer, mahpuslara karşı tecridin daha da 
derinleşmesini planlamakta, mahpusun onurunu çiğneyerek iradesini teslim almak 
istemektedir. 

Cezaevi komisyonumuzun 19.12.2013 verilerine göre 23.09.2013 -19.12.2013 tarihleri arasında; 
Bingöl, Muş, Batman, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Edirne cezaevlerinden, Tekirdağ Bandırma, 
Edirne, Silivri cezaevlerine 345 mahpus sevk edilmiştir. 

Bulundukları cezaevinden sevk edilen mahpusların büyük çoğunluğunun aileleri o bölgede 
oturmakta olup en yakın mesafe 1648 km dir. Ekonomik durum bakımından aileler için ciddi 
sorunlar yaşanacağı ve aile ile iletişim tamamen engellendiği gözlemlerimiz arasındadır.  

Oysaki Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No’lu Genel Raporunda belirttiği görüşünü 2005 yılı 
Aralık ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaret üzerine 2006 yılında yayınladığı raporunda da 
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yinelemiştir. Raporun 22. paragrafında ele aldığı üzere: 

“Aile bağlarının kopmaması için özel çaba gösterilmelidir. Bu bağlamda: 

Mahpuslar, mümkün olduğu ölçüde ailelerinin ya da yakın akrabalarının bulunduğu yerlerin 
yakınında bulunan cezaevlerine yerleştirmelidir. Denilmektedir. 

Sevklerin gerçekleştiği cezaevi idareleri Hükümlü ve tutuklu nakillerinin çoğu zaman yetersiz 
kapasiteden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Bölgede kampüs cezaevlerinin de yapılıyor 
olması sürgünleri hukuki meşruiyetten uzak kılmaktadır. Zira Diyarbakır kampüs cezaevi 
inşaatının 2014 Nisanında biteceği kararlaştırılmıştır. 

Nakillere gerekçe olarak yer sıkıntısı gösterilmektedir ki bu ceza ve güvenlik tedbirlerinin 
uygulanması hakkında kanunun 56. Maddesine göre geçerli bir sebeptir. İnfaz kanunu ( MADDE 
56.- (1) Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz 
hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle 
başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet 
Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.) .Ancak 
m 56 nın lafzi yorumundan da anlaşılabildiği gibi ‘konumlarına uygun kurumlara nakledilmeleri ‘ 
gerekmektedir. Yani Batmandan, Diyarbakır’dan, Mardin’den alınan hükümlü ve tutukluların 
Türkiye’nin öteki ucu anlamına gelen Edirne, Tekirdağ, Bandırma vb. illerdeki hapishaneler e 
gönderilmesinin konumlarına uygun olmasıyla bir bağlantısı yoktur. Ayrıca sürgün edilen 
hükümlü ve tutukluların hepsinin siyasi mahpuslar olduğu belirlenmiştir. Bu durum infaz 
kanunun 2. maddesi ile bağdaşmamaktadır.( MADDE 2.- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin 
infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî 
inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve 
diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık 
tanınmaksızın uygulanır. 

Madde 2’den anlaşıldığı gibi infaz kuralları herkese eşit olarak uygulanmalıdır. Sürgüne 
gidenlerin hepsinin siyasi tutuklu veya hükümlü olması anayasa madde 10(kanun önünde eşitlik 
ilkesi) ile de çelişmektedir. Benzer düzenleme AİHS m14 te (ayrımcılık yasağı)  yer almaktadır. 
Buradan anlaşılacağı gibi aslında sorun yer darlığı değil, siyasi mahpuslardan Bingöl cezaevinde 
gerçekleşen firar olayının hesabını soran zihniyettir. 

Cezaevlerinde yapılan sürgünlerin faturası mahpuslara ve ailelerine kesilemez. Bir devletin bu 
kadar yüksek sayıda vatandaşını hapsetmesi tamamıyla yüksek suç oranıyla açıklanamaz. 
Bundan emniyet birimleri ve yargının genel yaklaşımının da kısmen sorumlu olması 
gerekir(99)22 sayılı bakanlar komitesi tavsiyesi) Dolayısıyla devlet kaynaklarının yetersiz olduğu 
gerekçesiyle sürgünler gerçekleştiriyor ise ve ailelere mağduriyet yaşatılıyorsa devlet 
vatandaşının bu maddi manevi kayıplarını karşılamalıdır. 

Avrupa işkenceyi önleme komitesi nin 2 nolu genel kararında “aile bağlarının kopmaması için 
özel çaba gösterilmelidir” ibaresi yer alır. Ayrıca CPT standartlarında “mahpusların dış dünyayla 
temaslarını makul düzeyde devam ettirmesi de çok önemlidir. Her şeyden önce mahpuslara aile 
ve yakın arkadaşlarıyla ilişkilerini devam ettirebilme imkânı verilmelidir. Bu bağlamda ailesi 
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uzakta yaşayan mahpuslar için ziyaret ve telefon teması kurallarının uygulanması konusunda 
esnekliğe gerek olduğunun örneğin bu tür mahpusların ziyaret saatini biriktirebilmesine veya 
aileleriyle telefonla temas kurabilmek için daha iyi imkânlara izin verilmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir. 

Sürgünleri TCK m.20 (ceza sorumluğunun şahsiliği) açısından incelersek ailelerin de bedel 
ödemek zorunda bırakıldığı gerçeğiyle karşılaşırız. Her ne kadarmahpusların yaptıklarından 
ötürü cezaevinde yatmıyorlarsa da 1800 km ötedeki cezaevine gitmek onlar için bir cezadır ve 
ciddi bir masraftır. Ülkemizde bu masrafı karşılayamadığı için veya başka yükümlülüklerinden 
ötürü yakınını göremeyenlerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Bu maddi manevi bir 
bedel ödetmedir. 

Nakillerdeki bir diğer önemli mesele hasta mahpusların naklidir. Yolculuk yapması sakıncalı olan 
ağır hasta mahpuslar bile nakledilmişlerdir. Yine infaz kanunu 58/2 de nakil sırasında 
mahpuslara onur kırıcı şekilde yaklaşılmaması ve yolculuğun eziyete çevrilmemesi gerektiği 
hükmü yer almaktadır. Ancak mahpuslardan gelen şikâyetler personelin bu hükme uymayarak 
keyfi uygulamalar yaptıkları yönündedir. Mahpuslar taciz hakaret ve tehditlere maruz 
bırakılmıştır. Oysa CPT’nın 11. Genel raporundan alınan bu pasajda ilişkilerin nasıl olması 
gerektiği özetlenmiştir. “ İnsani bir cezaevi sisteminin temel taşı, mahpuslarla ilişkilerinde doğru 
yaklaşımın ne olması gerektiğini bilen, işini sadece bir görev değil meslek olarak gören, iyi 
seçilmiş ve eğitilmiş cezaevi personeli olmuştur. Mahpuslarla olumlu ilişkiler kurmak, bu 
mesleğin temel özelliği olarak görülmelidir”. 

Daha önce de davası sonuçlanmamış tutukluların da sevk edilenler arasında olduğuna 
değinmiştik. Bu durumda avukata erişim sorunsalı ile karşılaşılmaktadır. Avukatların Görevleri 
Hakkındaki BM Temel İlkeleride avukatla görüşmek için yeterli zamana sahip olma ve gizli 
görüşme hakkını tekrar etmektedir. 8. ve 22. ilkelerde şöyle denilmektedir: 

“Tutuklanan, alıkonulan veya hapse atılan herkese, avukat tarafından ziyaret edilmek, 
kendisiyle iletişim kurmak ve kendisine danışmak için yeterli fırsatlar, zaman ve tesisler 
gecikmeden, dinlenmeden veya sansüre uğramadan sağlanmalıdır. Bu tür müzakereler, kolluk 
kuvvetlerinin görüş mesafesinde olabilir ancak işitme mesafesinde olmamalıdır”. “Hükümetler, 
avukatlar ile müvekkilleri arasında, profesyonel ilişkileri gereği gerçekleşen tüm görüşmelerin 
ve müzakerelerin gizli olduğunu kabul etmeli ve buna saygı duymalıdır”. 

Avrupa İşkencenin ve Diğer İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi 
Komitesi (“CPT”) uzun yıllardır hukuki yardıma erken erişimin işkenceye karşı bir koruma olarak 
önemini vurgulamaktadır. CPT, taraf devletlere yardımcı olmak için tasarlanmış, kabul edilebilir 
standartlar, şartlar ve uygulamalardan oluşan birçok Genel Rapor düzenlemiştir. İkinci Genel 
Raporunda, hukuki yardıma erişimin alıkonulan kişilere kötü muamele edilmesine karşı temel 
bir koruma olduğunu, özgürlükten mahrum kalınmasının başlangıcından itibaren geçerli olması 
gerektiğini ve avukat ile iletişim kurma ve avukat tarafından ziyaret edilme ve ilke olarak, 
sorgulama sırasında avukat bulundurma haklarını içermesi gerektiğini belirtmiştir. Avukatların 
görevleri hakkında BM temel ilkelerinden ve CPT raporlarından da anlaşıldığı gibi mahkûmların 
sürgün edilmesi avukatlarına olan erişimi engellemekte ve adil yargılanma hakkının da gasp 
edilmesine yol açmaktadır. CPT raporlarında vurgulanan bir diğer mefhum da avukatlara hemen 
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erişimin aslında işkenceyi ve kötü muameleyi önlemede ne kadar elzem olduğudur. 

2013 YILINDA CEZAEVİNDE ÇOCUK MAHPUSLAR 

Ülkemiz cezaevlerinde yukarıda bahsettiğimiz sorunlarla baş etmeye çalışan yetişkin 
mahpusların durumu ortada iken çocuk mahpusların durumu ise daha vahimdir. Devletin 
“koruyorum” demek için çıkardığı kanunla kendilerine “suça sürüklenen çocuk” dediği, duruşma 
zabıtlarında isimlerinin başına “D.E.Y” eklenerek koruyormuş gibi yaptığı çocukların durumunu 
sizlerle paylaşacağız. 

Devletin alıkoyma yetkisine dayanarak, cezaevi ya da herhangi bir tutulma yerine koyduğu 
bireylere karşı bakım, gözetim ve koruma sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk aynı zamanda bir 
zorunluluğu ifade eder. Çocuklar söz konusu olduğunda ise yukarıda belirtilen basit sorumluluk 
çok daha detaylı ve çok daha hassas boyutlar kazanmaktadır. Devletin aileden ayırarak, 
yetiştikleri, yaşadıkları yerlerden binlerce kilometre uzakta alıkoyduğu çocukları ulusal ve 
uluslararası mevzuat ve kurallar çerçevesinde koruması ve kollaması, devlet görevlileri 
bakımından yasal bir zorunluluktur. 

Oysa cezaevlerinde her gün, her an çocuk mahpuslara işkence yapılmakta ve insan onuruyla 
bağdaşmayan uygulamalarla, çocuk olmalarından kaynaklanan tüm hakları ihlal edilmektedir. 

Devletin Pozantı cezaevinde meydana gelmiş ve ortaya çıkmış utanç tablosu karşısında bulduğu 
yegâne çözüm olan; çocukları Türkiye’nin dört bir yanına dağıtma kararı sorunları çözmediği gibi 
yenilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

Anne babalarından binlerce kilometre uzakta cezaevlerine kapatılan çocuklar aylarca aileleri ya 
da dışarıdan herhangi bir insanla görüşememektedirler. Dış dünya ile hiçbir bağlantı 
kuramamanın getirdiği sorunların yanında bir de yaşamları üzerine kararları cezaevi idaresinin 
elinde bir çaresizlik içine girmektedirler. 

2013 yılında cezaevlerinde çocuklarla yapmış olduğumuz Ankara, İzmir, Mardin, Mersin 
şubelerimizin cezaevi komisyonlarından gelen raporlardan kısa alıntılar yapacağız. Bu alıntılar 
cezaevlerinde bulunan çocuk mahpusların durumunu açıkça göstermektedir. 

16.09.2013 ve 09.10.2013 tarihlerinde, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevinde H.E. (17), 
E.T. (16), K.Ş. (17) ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çocuk mahpuslar; özellikle 
hastane/mahkeme sevklerinde çıplak arama uygulamasının sıklıkla dayatıldığını; çıplak 
aramanın uygulandığını; infaz koruma memurlarının ve jandarmaların kötü muameleleri ile 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, koğuşlarda bulunan tuvaletlerin gün boyunca 
otomatik kapılar ile kilitli olması ve kilidi ancak gardiyanın açması uygulamasının tuvalet 
ihtiyacının giderilmesini gardiyanın iznine tabi hale getirdiği ve buna ilişkin bir takım onur 
kırıcı, aşağılayıcı pratiğin geliştiği belirtilmiştir. Haftalık telefon görüşmelerinde tekmil 
verilmesi şartı ve bunun infaz koruma memurlarının denetimine tabi olmasının, kısıtlı telefon 
görüşmelerinin gerçekleştirilmesini imkânsız kıldığı ve yine aşağılayıcı bir tutum olarak 
uygulamanın sürdürüldüğü dile getirilmiştir. Dahası, çocuk mahpusların doğrudan diğer 
mahpusların önünde yahut görüp/duyulabilecek mesafelerde kaba dayağa, ağır hakaretlere 
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maruz bırakıldığı belirtilmiştir. 

Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ankara Çocuk Ve Gençlik Kapalı Cezaevine 
02.12.2013 Tarihli Çocuk Mahpus Sevki Hakkında İHD Ankara ŞB Raporundan “Mardin E Tipi 
Kapalı Cezaevinde bulunan M.K. ve F.T., sabahın erken saatlerinde – yaklaşık sabah 6 suları- 
gardiyanların ani oda baskını ile uyandıklarını belirtmektedirler. İnfaz koruma memurları 
tarafından M.K. ve F.T.’ye ‘’kemik testi’’ için Ankara’ya götürüleceklerini belirtilmiştir. Buna 
karşın çocuk mahpuslar sevk öncesi cezaevi müdürü ile görüşmek istediklerini belirtmişlerdir. 
Çocuk mahpuslar, 1-2 saat süren bekleme süreci geçirdiklerini; bu esnada cezaevi personelinin 
tereddütlü davranışlarından dolayı rahatsızlık duyduklarını; Ankara’ya götürülmeye esas 
gerekçeyi yahut bir açıklama yapması için cezaevi müdürünü beklerken; normalde 8 kişilik 
kapasiteye sahip olan; ancak 11 kişi olarak kaldıkları koğuşlarına, çocukların ifadesi ile 
“neredeyse bütün cezaevi infaz koruma memurlarının” dolduğunu belirtmektedirler. Çocuk 
mahpuslar, koğuşa giren infaz koruma memurlarının sayım yapmak üzere geldiklerini 
belirtmelerine rağmen; sayım yapmak yerine, M.K. ve F.T.’yi zorla koğuştan dışarı çıkarmaya 
çalışmışlardır. Zorla çıkarılmaya direnen M.K. ve F.T.’ye, infaz koruma memurlarının fiziksel 
şiddet uyguladığı belirtilmektedir. Ayrıca, koğuşta bulunan diğer mahpusların da, şiddet 
uygulanmasına engel olmak isteyince, aynı kötü muameleye, fiziksel şiddete maruz kaldıkları 
belirtilmektedir. M.K. ve F.T., uygulanan fiziksel şiddetin boyutunun ağır olduğunu, tek tek 
bütün mahpus çocukların darp edilerek koğuştan çıkarıldığını ve geride kalan 9 arkadaşlarının 
ayrı ayrı hücrelere götürüldüklerini, geride kalan 9 arkadaşlarının bugün dahi hücre disiplin 
cezasında olduklarını düşündüklerini, belirtmektedirler. Bu olaylar esnasında, Cezaevi I. 
Müdürünün de hazır bulunduğunu; müdürün M.K.’yı M.K.’nın başını demir parmaklıklara 
vurmak suretiyle darp ettiğini, M.K. belirtmektedir. Ayrıca F.T’ye tokat atan kişilerden birinin 
Cezaevi İnfaz Savcısı olduğunu sonradan öğrendiklerini F.T. ve M.K. ifade etmektedirler.  Ring 
aracına bindirilmeden önce M.K., burnunun gardiyanlar tarafından burkulmak suretiyle 
kendisine çok ağır şiddet uygulandığını ellerinin arkasına sabitlenerek yere yatırıldığını, 
üzerine gardiyanların çullanarak kendisini darp ettiklerini, zorla soyduklarını ve bu şekilde üst 
aramasına maruz kaldığını belirtmektedir. Çocuk mahpuslar Mardin’den Ankara’ya ring aracı 
ile getirildiklerini, yolculuğun 13–14 saat sürdüğünü, yolculuk boyunca her ikisinin de ellerinin 
arkadan kelepçeli olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca yolculuk boyunca defalarca talep 
etmelerine rağmen kendilerine hiç yemek ve su verilmediğini, bütün yolculuk boyunca 
yalnızca bir kez tuvalete götürüldüklerini ifade etmektedirler. 13- 14 saat süren ring aracı ile 
yolculuk sonrası Ankara’ya getirilen çocuklar öncelikle, kabul etmemelerine rağmen cezaevi 
infaz koruma memurlarınca ayrı ayrı kamerasız odalara alınarak çıplak aramaya maruz 
bırakıldıklarını ifade etmektedirler. Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne getirildikleri 
günün ertesi gün olan, 3.12.2013 tarihinde ise; çocuklar, rızaları dışında zorla saçlarının 
cezaevi görevlilerince asker tıraşı yaptırılarak kesildiğini ve maruz kalmış oldukları bu tür 
muamelelerin rızalarının dışında olduğunu,  bu tür muamelelerle onurlarının incindiğini ayrıca 
belirtmektedirler. 

Görüşme gerçekleştirilen çocuk mahpuslar M.K. ve F.T.’nin saçlarının tıraşlı olduğu; 
kafataslarında yer yer şişlikler bulunduğu; ayrıca M.K.’nin, darp sonrası sürekli ağrıdığını 
belirttiği bacağını sürüyerek yürüdüğü; heyetimiz tarafından gözlendiğinden; bu konunun 
önemine dikkat çekmek gerekmektedir. M.K. ve F.T.’nin sevk sonrası rızaları dışında saç tıraşına 
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tabi tutulması; kişilerin fiziksel bütünlüğüne yönelen, çocukların yaygın bir şekilde uygulandığını 
belirttiği çıplak arama insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı bir uygulamadır. Bu uygulamalar, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 3 üncü madde bağlamında; kötü/onur kırıcı/aşağılayıcı 
muamele ve işkence niteliğinde değerlendirilmektedir. 

Özellikle özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklarla ilgili sözleşmeler ülkemizde çok açıkça 
çiğnenmektedir. 

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER KURALLARI (HAVANA KURALLARI) 

Tüm dünyada özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların durum ve koşullarından duyduğu 
endişeyle, Özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların istismara, zararlı davranışlara ve 
haklarının ihlâline son derece açık olduklarının bilinciyle, 1. Bir çocuğun belirli bir kuruma 
yerleştirilmesinin her durumda en son ve en kısa süre için başvurulacak bir yöntem olması 
gerektiğini teyit eder. 2. Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların, güçsüz ve savunmasız 
durumları nedeniyle özel bakıma ve korumaya gereksinimleri olduğunu, haklarının ve 
esenliklerinin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları süre içinde ve sonrasında güvence altına 
alınması gerektiğini kabul eder; 

HAVANA KURALLARI I. TEMEL KOŞULLAR 

1.Çocuk ceza adaleti sistemi, çocukların haklarının ve güvenliğinin lehinde davranır ve onların 
fiziksel ve ruhsal sağlıklarına destek olur. Bir çocuğun hapsedilmesi, başvurulacak en son 
tedbirdir. 

2. Çocuklar ancak, bu Kurallar ile, Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin 
Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar’da (Beijing Kuralları) yer alan ilkelere ve 
usullere göre özgürlüklerinden yoksun bırakılabilir. Bir çocuğun özgürlüğünden yoksun 
bırakılması, başvurulabilecek en son tedbirdir; bu tedbir istisnaî hallerde ve zorunlu asgarî bir 
süre için kullanılabilir. Özgürlükten yoksun bırakma süresinin uzunluğuna yetkili yargı 
makamları tarafından karar verilir; bu karar çocuğun daha erken salıverilmesi ihtimalini 
ortadan kaldırmaz. 

3. Bu Kurallar, insan haklarına ve temel özgürlüklere uygun olarak, bütün tutma türlerinin 
zararlı sonuçlarını bertaraf etme ve çocuğun toplumla bütünleşmesini kolaylaştırma 
düşüncesiyle, herhangi bir biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların korunması için 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen asgarî standartları oluşturmayı amaçlamaktadır. 

4. Bu Kurallar, ırk, renk, cinsiyet, yaş, dil, din, milliyet, siyasal veya başka bir fikir, kültürel 
inanç veya uygulama, mülkiyet, doğum veya aile statüsü, etnik veya toplumsal köken ve 
özgürlük gibi sebeple ayrımcılık yapılmaksızın, tarafsızlıkla uygulanır. Çocukların dinî ve 
kültürel inançlarına, bunları uygulamalarına ve manevî değerlerine saygı gösterilir. 

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER KURALLARI 
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B. Giriş, kayıt, hareket ve nakil 

 (d) Çocuğun her girişi, nakli ve salıverilmesi ile ilgili olarak ana-babasına ve kararın verildiği 
tarihte çocuğun gözetimi altında olduğu vasisine verilen bilginin ayrıntıları; 

24. Çocukların kuruma girişi yapılırken, tutuldukları kurumun düzeni ile ilgili kuralların bir 
kopyası, sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri anlayabilecekleri bir dilde anlatan bir yazı 
ile birlikte, yapacakları şikayetleri inceleyecek yetkili makamların adresleri ve ayrıca 
kendilerine hukukî yardım sağlayacak kamu ve özel kuruluşların adresleri verilir. Okuma 
yazması olmayan veya yazılı metinlerin dilinden anlayamayan çocuklara, bu konuları tam 
olarak anlayabilecekleri bir tarzda kendilerine bilgi verilir. 

26. Çocuklar, yeterli havalandırma ve ışıklandırması bulunan, hiçbir şekilde sıkıntı 
çekmelerine veya üzüntü duymalarına sebep olmayacak türden araçlarla nakledilirler; nakil 
giderleri idare tarafından karşılanır. Çocuklar keyfî sebeplerle bir kurumdan diğerine 
nakledilemezler. 

K. Fiziksel kısıtlamanın ve zor kullanmanın sınırları 

63. Aşağıda Kural 64’de belirtilen haller hariç, herhangi bir amaçla çocuklara kısıtlama ve zor 
kullanma yöntemleri uygulanması yasaktır. 

Bütün bunlarla birlikte; çocukların dile getirdiği hak ihlalleri iddialarının ciddi bir araştırmaya 
tabi tutularak sonlandırılması, ilgililer hakkında gerekli idari/cezai soruşturma yürütülmesi; 
uygulanan tecridin, disipline etme sisteminin; onur kırıcı/aşağılayıcı muamele ve uygulamaların 
sonlandırılması gerekmektedir. 

2013 yılında Türkiye cezaevlerinde almış olduğumuz başvurular arasında engelli mahpusların  ve 
cezaevinde bulunan LGBT  bireylerin yaşadıkları hak ihlalleri  konusunda insan hakları 
savunucuları olarak büyük bir eksiklik yaşadığımız komisyonumuz tarafından bilinmektedir. Bu 
alanda cezaevleri alanında hak ihlallerini gözlemleyen dost derneklerin (CİSST) verileri durumun 
vahametini gözler önüne sermektedir. Bu değerlendirmeleri paylaşmak istiyoruz. 

CEZAEVİNDE ENGELLİ OLMAK.. 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrası inşa edilen neredeyse bütün hapishane tipleri iki katlı binalar 
halindedir. Bu binalarda koğuş tek katlı olsa dahi, atölyeler, işlikler, bazı hapishane tiplerinde 
ziyaret kabinleri, revirler üst katlarda yer almaktadır. Yani iki kat üzerine inşa edilen bu 
hapishanelerde gerekli donanım da olmadığından görme engelliler ve ortopedik engelliler 
koğuşları ve çıkabilirlerse havalandırmalarına hapis durumdadır ve ortak kullanım alanlarının 
çoğunu kullanamamaktadır. Kaldı ki 2000 sonrası inşa edilen F, L ve T tipi hapishanelerde ise 
“oda”ların büyük bölümü iki kat halindedir. Alt kat banyo, lavabo ve masa, sandalyenin 
bulunduğu yaşam alanı üst kat ise yatakların bulunduğu bölümdür. Bu modelin kendisi engelli 
mahpusların göz ardı edildiğini göstermektedir. Yine bu hapishanelerde ortak yaşam alanlarının, 
atölyelerin önemli bir kısmı üst katlardadır. Hapishaneler ve engellilik konusunun bir diğer 
ayağını ise engelli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında kendisine ulaşılan 
ortopedik engelli iki engelli ziyaretçilerin anlatımları insanlık onuruyla bağdaşmayacak 
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uygulamaların varlığını göstermektedir. Tekerlekli sandalye kullanan bu iki mahpus yakını da 
hapishaneye giriş sırasında, duyarlı kapıdan geçebilmek için tekerlekli sandalyelerinden 
indirildiklerini ve duyarlı kapıdan sürünerek geçmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Hiçbir güvenlik kaygısı bu ve benzeri uygulamaları haklı çıkaramaz. Bu uygulamayı ortadan 
kaldıracak tedbirler düşünülmelidir. Bakanlık gerekirse duyarlı kapıdan ötmeden geçebilecek 
materyallerden yapılmış bir tekerlekli sandalyeyi bu tür durumlarda kullanılmak üzere almalı ve 
ortopedik engelli ziyaretçiler bu sandalyeyi kullanarak duyarlı kapıdan geçebilmelidir. 
Hapishane ziyaretleri, görüşülen mahpusların anlatımlarından görülmüştür ki ring araçları 
engellilerin kullanımına uygun değildir. Ortopedik engelli bir mahpusun her mahkeme ve 
hastane ziyareti sırasında bu araçları kullanmak zorunda kalması tasavvur edilmesi dahi zor 
güçlükler yaratmaktadır. Ring araçları engellilerin kullanımına uygun olarak yeniden 
düzenlenmeli, engelli mahpusların kullanabileceği hale getirilmelidir. Bu gerçekleştirilene kadar, 
kendilerine eziyet anlamına gelen ringlerin kullanımı yerine mahkeme ve hastaneye 
ambulanslarla götürmek gibi geçici çözümlerdüşünülebilmelidir. 

CEZAEVİNDE LBGT BİREY OLMAK.. 

Adalet bakanlığı verilerine göre Türkiye hapishanelerinde 79 LGBT mahpus bulunmaktadır. 
LGBT mahpusların hapishanenin kendi özgünlükleri nedeniyle kimliklerini gizleme olasılıkları; 
lezbiyen, gey ve biseksüel mahpusların kendi beyanları olmadığı sürece kayda geçme imkânının 
olmadığı göz önüne alınırsa bu sayının gerçeği ifade etmekten uzak olduğu tahmin edilebilir. 
Ceza ve tevkif evleri Genel Müdürlüğün ifade ettiği 79 sayısı önemli oranda görünür durumda 
olan trans mahpusları kapsamaktadır. Sağlıklı istatistiki verilere ulaşılabilmesi cinsel yönelimleri 
ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle mahpusların ayrımcılığa uğramadığı ve kendilerini açıkça ortaya 
koyabilecekleri ortamda mümkündür. 

LGBT mahpuslara ilişkin (CİSST) 23 Ağustos 2013 tarihli ikinci bilgi edinme başvurusunda 
Bakanlığa, sayıları 79 olarak ifade edilen LGBT mahpusların sadece trans mahpuslardan mı 
oluştuğu, eğer öyle değilse “lezbiyen, gay, biseksüel, trans kategorilerine göre dağılımı” 
sorulmuştur. Genel Müdürlük tarafından verilen cevap ise Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün bu 
konuda ne kadar hazırlıksız ve deneyimsiz olduğunun göstergesidir. 

Bilgi edinme başvurusu ve yapılan hapishane görüşmeleri sırasında edinilen bilgiler 
göstermektedir ki LGBT mahpuslar hapishaneye girişte LGBT olduklarını ifade edip (eğer varsa) 
LGBT’lerin bulunduğu bir koğuşa gitmek isterlerse kendilerinden LGBT olduklarını gösteren, 
ispatlayan sağlık kurulu raporu isteniyor. LGBT mahpuslar bu sağlık kurulu raporunu almaları 
için kendilerine heyet raporu verebilecek devlet hastanelerine gönderiliyorlar ve muayeneden 
geçmek zorunda bırakılıyorlar. Bir insanın kendi kimliğini doktor raporuyla ispatlamak zorunda 
bırakılması onurunu rencide edici bir uygulamadır. LGBT mahpusların hapishaneye girişte LGBT 
olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemek zorunda kalmaları insanlık onurunu rencide edici 
bir uygulamadır. Bu uygulama kaldırılmalıdır. 

TALEPLERİMİZ 

ü  F Tipi Cezaevi ile genelde tecrit uygulamasından vazgeçilmelidir. Hasta mahpuslar derhal 
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serbest bırakılmalı ya da cezalarının infazları yeniden sağlıklarına kavuşasıya kadar 
ertelenmelidir 

ü Cezaevlerinde Haklarında işkence ve kötü muamele yapmak nedeniyle soruşturma 
açılmalı, açılan kamu görevlilerine, soruşturma sonuçlanıncaya dek hemen görevden el 
çektirilmelidir. 

ü  Tek kişilik izolasyon yada üç kişilik küçük grup tecridine ilişkin rejimler mahpusların 
fiziksel- psikolojik-sosyal bütünlüklerini bozmaktadır. Bu nedenle tecride dayalı infaz 
rejimi, uygulayanların inisiyatifine bırakılamaz derhal kaldırılmalıdır. 

ü  Uluslararası standartlar ile yasaklanan zincir, demir gibi kısıtlama araçlarının kullanılması 
önlenmeli, kısıtlama araçları cezalandırma amacıyla kullanılmamalıdır. 

ü  Özellikle işkence iddialarında olmak üzere, mahpusların muayeneleri İstanbul Protokolü 
uyarınca standart adli muayene formu kullanılarak kapsamlı biçimde yapılmalıdır. 

ü  Mahpusların muayeneleri mahremiyete uygun şekilde, yalnız ya da en azından kimsenin 
duyamayacağı bir ortamda yapılmalıdır. Bu ortamın sağlanamadığı durumlarda, 
muayene sırasında bulunan kişilerin kimlik bilgileri rapora mutlaka yazılmalıdır. 

ü  Cezaevi hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları sağlanmalıdır.   

ü  Cezaevinde sağlanan tıbbi bakım hizmeti, cezaevi dışındaki olanaklarla eşit hale 
getirilmelidir.  

ü  Mahpusların yeterli düzeyde sağlıklı yaşam koşullarına ve tıbbi bakıma erişimi 
sağlanmalı; sağlık hizmetleri ve mahpusların hekimle görüşme talepleri gereksiz 
gecikme olmaksızın karşılanmalıdır. 

ü  Disiplin suç ve cezalarında, yasal düzenlemeler ve pratikten kaynaklanan açık hukuka 
aykırılıklar giderilmelidir. 

ü  Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere 
ulaştırılması sağlanmalıdır. 

ü  Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikâyetlerle ilgili etkin soruşturma 
yürütmelidirler.  

ü  Avukatlarla görüşmenin ve yazışmaların mahremiyeti sağlanmalıdır. 

ü  Resmi kurumlar ve avukatlarla yapılan yazışmaların denetime tabi tutulması 
engellenmelidir. 

üAile ve dış dünya aile temas hakkı engellenmemeli, mahpusun yararı gözetilerek 

ü  Mekân ve üst aramaları sırasında, aramaya maruz kalan kişilerin onur kırıcı muamelede 
bulunulmamasına özen gösterilmelidir. Arama prosedürünün bizzat kendisi de 
aşağılayıcı olmamalıdır. 

ü  Yemekler, yeterli ölçüde besin değerine sahip ve makul çeşitlilikte olmalıdır. Sağlık 
sorunu olan mahpuslara hekim kontrolünde özel diyet yemeği verilmelidir. 

ü  Kantinde satılan ürünler yeterli çeşitlilikte ve fiyatlar cezaevi dışındaki ürünlerle eşit 
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düzeyde olmalıdır. 

ü  Cezaevi rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal 
denetim sağlanmalıdır. 

ü  İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın 
Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim 
mekanizmalarının oluşturulması sağlanmalıdır. 

  
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.  ODTÜ Arazisinden Geçirilen Anadolu Bulvarı- Konya Yolu Bağlantı Yol İnşaatı Üzerine Yaşanan 
Hak İhlalleri Hakkında Rapor (22 -28 Ekim 2013) 
 

HEYETİN AMACI VE OLUŞUMU                                                
 
İnsan Hakları Derneği, Anadolu Bulvarı’nı Konya Yolu’na bağlayan ve yasal süreçler tamamlanmadan ODTÜ 
arazisinden geçirilen yol nedeniyle gerçekleşen protesto eylemleri ile kolluk güçleri ile belediye tarafından olay yerine 

taşınan "sivil kişilerce" uygulan şiddet üzerine olay yerine gitme kararı almıştır. İHD Genel Merkezi öncelikle ODTÜ 

30 Aralık 
2013 
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Mezunlar Derneği’ni ve ODTÜ Rektörünü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olaylar hakkında bilgi 

almıştır. Ayrıca, olaylar hakkında mahalle sakinleri, ODTÜ öğrencileri ile diğer ilgililerle görüşmek  suretiyle yerinde 
incelemek ve araştırmak, olaylara ilişkin gerçekleri doğru ve tarafsız bir şekilde analiz ederek kamuoyuna sunmak 

amacıyla olay yerine birkaç kez gidilmiştir. İHD Heyeti içerisinde, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan, Genel Sekreter İsmail Boyraz ,Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan ,Genel Sayman Selma Güngör, 

MYK Üyesi ve İç Anadolu Bölge Temsilcisi Hasan Anlar, MYK üyesi Hüsnü Öndül, MYK üyesi Sevim Salihoğlu, 
MYK üyesi İlyas Kara ve İHD Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Fatime Akalın yer almıştır. İnsan hakları heyeti 

22 Ekim 2013 tarihinde Vişnelik Tesisleri’nde ve ODTÜ’de, 29 Ekim 2013 tarihlerinde 100.Yıl Mahallesi’nde ve 
ODTÜ’de görüşmeler gerçekleştirmiştir. 

OLAYIN TARİHÇESİ 

            

1992 yılında başlayan ODTÜ arazisinden yol geçirme projesi ve tartışmalar sonucu Anadolu Bulvarı'nı Konya 

Yolu'na bağlayacak güzergâh üzerindeki arazi 1993 yılında ODTÜ senatosu tarafından Karayolları Genel 
Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Hazırlanan imar planı 1994 yılında onaylanmıştır. ODTÜ arazisi 6 Mart 1995’te 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "1. Derece Sit Alanı" ilan edilmiştir. Bu tarihten 
sonra 2008 yılında birinci yola ek olarak ikinci bir yolun yapımı gündeme getirilmiştir. İkinci yol nedeniyle ODTÜ ve 

Büyükşehir Belediyesi arasında sert tartışmalar yaşanmıştır. Tartışmaların yaşanması ile Büyükşehir Belediyesi, 
"ODTÜ binalarının kaçak olduğu" iddiasıyla, 45 bina grubunun yıkılmasına ve üniversiteye 1,8 milyon TL ceza 

kesilmesine karar vererek üniversiteyi 2.yol inşaatına ikna etmek istemiştir. ODTÜ Rektörlüğü ise "yol restleşmesi" 
olarak anımsanan bu olay sonrası belediyenin almış olduğu kararları mahkemeye taşımıştır. Açılan 45 ayrı davada 

yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığı ve kamu yararına aykırı olduğu hükme bağlanarak belediye 

uygulamaları iptal ve men edilmiştir. 

HEYETİN GİRİŞİMLERİ        

 
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi ve İHD Ankara Şubesi ODTÜ ve 100.Yıl Mahallesi’ndeki gelişmeleri yerinde 

incelemek, ODTÜ ve 100.Yıl Mahallesi sakinlerinin temsilcileri ile görüşmeler yapabilmek için ilgililer ile iletişim 
kurmuş, randevular alınmıştır. 

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 

ODTÜ mezunları tarafından 1965 Yılında kurulmuş ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ yerleşkesinin doğusunda ve 

ODTÜ mülkiyetinde bulunan ve dernek tüzel kişiliğine 49 yıllığına tahsil edilmiş Vişnelik Tesisleri’nde faaliyet 
sürdürmektedir. 

GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER: (Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer almaktadır. Bakınız: 
www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

YÜZÜNCÜYIL İNSİYATİFİ, YÜZÜNCÜYIL MAHALLE MUHTARI ve ODTÜ ÖĞRENCİLERİ 

29.10.2013  Tarihinde İHD Genel Sekreteri İsmail Boyraz , Genel Sayman Selma Güngör ve MYK üyesi İlyas Kara 

ODTÜ Öğrencileri ve mahalle sakinleri  ile yapılan görüşme için 100. Yıl mahallesine giderek,  ODTÜ öğrencisi 
Rıdvan ÖZKERİM (Elektririk Elektronik Bölümü) ve Cansu ÖZYAPICIEL (Biyoloji Bölümü)  ile 100. Yıl 

İnisiyatifini adına ODTÜ  üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Özgen Muzaç ile   100. Yıl 
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İnisiyatifi adına görüşüldü 100. Yıl İnisiyatifi’nin Gezi Parkı Protestoları Süreci sırasında kendiliğinden oluşan bir 

inisiyatif olduğunu ve inisiyatif bileşenlerinin ODTÜ mezunları, ODTÜ üniversitesi öğrencileri ve 100. Yıl mahallesi 
sakinlerinden oluştuğunu ve emek veren herkesin katılım sağladığını ifade etti. Haftada 2 gün mahallede forum 
olduğunu forumda Şehir Plancıları Odasından, ODTÜ Öğretim üyelerinden de sunumlar yapıldığı belirtildi. 

  

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ELDE EDİLEN BİLGİLER: (Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer 

almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

Tespitler: 

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi imar planı revizyonu konusunda yasal sürecin tamamlanmasını beklemeden plan 
iptali ihtimali nedeniyle oldubitti yaratmak suretiyle olayı yönetme yolunu seçmiştir. 

2- Yol inşaatı çalışma bölgesinde hiçbir iş güvenliği önlemi alınmadığı, çalışma yapıldığına dair herhangi bir uyarının 
olmadığı heyetimizce tespit edilmiştir. 

3- Öğrencilere ve 100. Yıl Mahallesi halkının yol inşaatına karşı çıkmak için yapılan protestolarına kolluk güçleri 
yanında Özel Güvenlik Görevlileri ve bir takım sivil kişiler de (görüşülen kişi ve kurumların deyimi ile “çeteler”) 
kullanılmıştır.  

4- ODTÜ Derneği Vişnelik Tesisleri Arazisine girildiği ve arazinin yol güzergahı boyunca çekilmiş olan tel çitlerin 
söküldüğü ve araziye ait bazı ağaçların kesilip söküldüğü tespit edilmiştir. 

5- ODTÜ arazisine yaklaşık 50 m genişliğinde bir şerit halinde girilmiş olduğu ve burada hummalı bir yol kazı ve 
dolgu inşaatı devam ettiği tespit edilmiştir. 

6- Yol çalışma alanının birçok yerinde sivil giyimli insanlar ve Özel güvenlik görevlileri olduğu tespit edilmiştir. 

7- Yol güzergâhının buradan geçirilmesi hususunda ODTÜ öğrencileri ve 100 Yıl mahalle sakinlerinin 
bilgilendirilmesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. 

8-Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa Kentsel Şartı Deklarasyonu ve Kentsel Şartı 

İlkeleri’nin özellikle, kentlerde ulaşım, dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, kentlerde halk 
katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması başlıkları altındaki ilkeleriyle uyumlu olmayan pratiklerin sergilendiği 
gözlenmiştir. 

9-Konu ile ilgili tarafların(ODTÜ yönetimi, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin), üniversite öğretim elemanlarına, 

öğrencilerine ve çalışanlarına, mahalle halkına ve genel olarak kent halkına, konu iler ilgili sivil uzmanlık 
kuruluşlarına(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıflara ve yerel inisiyatiflere danışmadığı ve 

sürece dahil etmediği, diyalog kurmadığı ve işbirliğinde bulunmadığı; anılan  toplumsal grupların bilgilendirilmediği 
gözlenmiştir. 

ÖNERİLER 
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1- Yol çalışmasının imar planı revizyonunun kesinleşmesine kadar acilen durdurulması ve hukuksal sürecin 
tamamlanmasının beklenmesi gerekmektedir. 

2- Yol çalışmasının 100. Yıl ve diğer mahalle sakinleri ile ODTÜ öğrencilerinin görüşleri alınarak ve tespitler 

bölümünde 9 ve 10 madde başlığında belirtilen eksiklikler giderilerek gerekli plan değişikliği yoluna gidilmesi veya 
proje tümden iptal edilmelidir. 

3- Sürecin mevcut mevzuata ve hukuka aykırı biçimde yürütülmesini gerçekleştiren yetkililer hakkında etkili 
soruşturma ve kovuşturma yoluna gidilmelidir. Yol inşaatı alanında tutulan sivil kişilerin yasadışı faaliyetleri 

nedeniyle bu kişiler ve bu kişileri sevk ve organize eden kişiler hakkında silahlı organize suç örgütü kapsamında 
ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır. 

4- Yol inşaatı alanında hiçbir iş sağlığı ve iş güvenliği önleminin alınmamış olması nedeni ile yol inşaatı 

durdurulmalı, gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete 
geçmelidir. 

5- Yol inşaatı nedeni ile izinsiz ağaç kesimi hakkında gerekli yasal mevzuatın gereği yapılmalıdır. 

6- ODTÜ Mezunlar Derneği arazisine yapılan müdahale derhal durdurulmalı, Derneğin suç duyurusu hakkında etkili 
soruşturma yapılmalı, maddi ve manevi zararlar karşılanmalıdır. 

7- ODTÜ arazisinden geçirilmesi planlanan Bilkent girişinden (A7 kapısından) başlayan ve kampusu doğu batı 

doğrultusunda bölen yol çalışmasına son verilmelidir. Geçmiş yıllarda da yapımının durdurulması yönünde 
Mahkemelerce karar verilen yol ve köprü çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımının 

devamına karar verildiği, iptal kararı verildikten sonrada bitmiş olan yapıyı yıkmayarak işi oldubittiye getirerek hem 
kentli haklarını çiğnemiş olduğu hem de var olan yargı sistemine aykırı davranmakta olduğu bilinmektedir. 

8- Her birey sahip olduğu haklarını kentsel mekanlarda yeterince ve özgürce kullanma hakkına sahiptir,  Kentli hakları 

bireyin, yaşadığı kentin içinde bulunduğu kentsel toplumun üyesi olarak kentsel ve çevresel değerler üzerindeki 
haklarını da kapsar, bu haklar karar alma süreçlerinde yer almak, örgütlenmek, gösteri yapmak hakkını da beraberinde 

getirir. Ne yazık ki Türkiye de karar alma süreçlerine toplumun dahil edilmemesi ODTÜ örneğinde olduğu gibi, “ben 
yaparım, ben ederim” mantığıyla hareket edilmesi ciddi sıkıntılara yol açacak sonuçlar doğurmaktadır. Katılım hakkı 
konusunun yetkililer tarafından kabul görmesi, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine yol açacağı unutulmamalıdır. 

                               İNSAN HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 

Öztürk Türkdoğan                             Hasan ERDOĞAN                          İsmail Boyraz 

Genel Başkanı                                    Genel Başkan Yrd                         Genel Sekreter 

Selma GÜNGÖR                                   Hüsnü ÖNDÜL                                Sevim 
Salihoğlu                  

Genel Saymanı                                       MYK Üyesi                                       MYK 
Üyesi                
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Hasan Anlar                                           İlyas Kara                                Fatime Akalın 

MYK Üyesi                                              MYK Üyesi                        İHD Ankara Şube Y.K. 

İç Anadolu Bölge Temsilcisi                                                                     Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.  Afyon İlinde Yaşanan Olaylara İlişkin İhd Heyeti Raporu  

 

I-  Heyet Üyeleri: 

  

Heyetimiz Lütfi Demirkapı (İHD MYK Üyesi-Ege Bölge Temsilcisi), Mustafa Rollas (İHD MYK 
Üyesi), Perihan OK (İHD İzmir Şube Yöneticisi), Caner Canlı (İHD İzmir Şube Yöneticisi) ‘ın 
katılımı ile oluşmuştur. 

  

II- Heyet Oluşturulmasının Nedeni: 

  

Derneğimizin İzmir Şubesine ve Genel Merkezine, Afyon ilinde bulunan Afyon Kocatepe 
Üniversitesi öğrencisi bazı öğrencilere yönelik sözlü ve fiziki saldırı,kaçırmaya teşebbüs ve 
eğitim/öğrenimlerini engelleyecek şekilde tehdit veya engellemelerin yaşandığının 
bildirilmesi/öğrenilmesi üzerine yaşanan olaylarına ilişkin yerinde inceleme bulunmak ve konu 
ilgili kamu otoriteleri ile görüşmek üzere bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. 

10 Ocak 
2014 
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III- Heyet Ziyareti Öncesi Yapılan Çalışma: 

Heyetimizin oluşturulması sürecinde,bildirimi yapılan bir kısım iddia bakımından kişilerin can 
güvenlikleri riski olduğunun tespit edilmesi üzerine İzmir Şubemizce 31.12.2013 tarihinde Afyon 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve Afyon Emniyet Müdürlüğüne yaşanan olaylar bakımından kişilerin 
can güvenlikleri riskleri bulunduğuna dikkat çekilerek gerekli tedbir alınması ve işlem yapılması 
konusunda yazılı ihbarda bulunulmuştur. 

IV- Heyetimize İletilen Olaylar ve İddialar: 

Yaşanan olaylara ilişkin öğrenciler ile görüşme yapılmıştır. Adı geçen öğrencilerden beyanlarına 
göre olaylar şu şekilde gelişmiştir. 

—     24 Aralık 2013 günü saat:20.00–21.00 sıralarında AKÜ (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 
ikinci öğretim öğrencisi 5 kişiye kendisini ülkücü olarak tanıtan bir grup tarafından sözlü 
müdahale bulunduğunu, sonrasında bu arkadaşlarını almaya giden dört (4) kişinin de 
15–20 kişilik bir ülkücü grup tarafından saldırıya uğradığını, bu kavga sırasında her iki 
tarafta yaralananların olduğunu, bu olaya ilişkin saldırıya uğrayan kişiler (öğrencilerin) 
polise gidip şikâyette bulunduklarını belirtilmiştir. 

—      25 Aralık 2013 tarihinde, arkadaşlarının kaldıkları kız öğrenci yurdu önünde bir araçla 
kaçırılmak istenmesi üzerine, direnmeleri neticesinde darp edildiklerini, bu olaya ilişkin 
olarak ? isimli öğrencinin saldırganların isimleri polise vererek şikayetçi olduğunu 
belirtilmiştir. 

—     27 Aralık 2013 tarihinde öğrenciler ile Alevi Kültür Derneği Başkanı Mustafa Güllü ile 
Rektör Yardımcısı Hakkı Yazıcı ile yaşanan olaylara ilişkin görüşme yapıldığı, bu 
görüşmede yaşadıkları sorunları aktardıklarını, başta okul özel güvenliği olmak üzere 
okul içinde çifte standartlar uygulandığını, ülkücü diye kendini tanıtan öğrenci ve kişilerin 
okul içinde-kantinde teşkilat masası adı altında masa kurdukları, okul için rahat hareket 
edemediklerini ilettiklerini, Rektör Yardımcısının özel güvenliğin Afyon'da yaşayanlardan 
oluştuğunu, bu nedenle ülkücülerle yakın olmasının bundan kaynaklı olduğunu, 
Afyonlularında Diyarbakır'da rahat hareket etmediklerini, kendilerinin de Afyon'da biraz 
kendinizi büzün, rahat hareket etmeyin, kantinde oturmanıza gerek yok, tostunuzu ve 
çayınızı alın yukarı çıkın, yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yapılacağının 
iletilmesi üzerine, eğer yapılırsa sizin bir yerden talimat aldığınızı gösterir, beni bunun 
olmadığına ikna edemezsiniz dediğini belirtmişlerdir. 

      (Üniversite Rektör Yardımcı veya vekili olduğu belirtilen Hakkı Yazıcı’ya atfedilen bu 

       sözler bakımından kendisi ile görüşme sağlanmadığı için teyidi mümkün olmamıştır.) 

—     27 Aralık 2013 tarihinde yaşanan bu olaylara ilişkin olarak Üniversitede basın 
açıklaması yapıldığını, basın açıklaması sırasında ülkücülerin toplandığını, basın 
açıklaması sonrası okulu Üniversitenin otobüsleri toplu olarak terk etmek zorunda 
kaldıklarını belirtmişlerdir. 
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—     27.12.2013 tarihinde gece 400–500 kişinin saat:19.00 sıralarında Kürt ve diğer sol 
öğrencilerin yaşadıkları mahalleye yakın (Ataköy) Şuhut kavşağı-Güneş Market önünde 
kendini ülkücü olarak tanıtan kişilerin basın açıklaması yaptığı belirtilmiştir. 

—     29 Aralık 2013 tarihinde saat:01.30 sıralarında kendini ülkücü olarak tanıtan bazı 
kişilerin Kürt kökenli ve solcu öğrencilerin yaşadığı mahallede gece bir Kürt kökenli bir 
öğrenciyi darp ettikleri ve devamında, arkadaşlarını kontrol etmek için dışarı çıkan Kürt 
kökenli ve solcu öğrencilere devriye gezen yaklaşık 10–15 polis ekibinin müdahale ile 
biber gazı da sıkarak dağıtıkları belirtilmiştir. 

—     02.01.2014 tarihinde Afyon merkez İmaret Camii civarlarında bir kıraathanede oturan 
öğrenciler dışarı çıkarken bir grup tarafından durdurularak nereli oldukları sorulduğu, 
Mardinli ve Diyarbakırlı olduklarını beyan etmeleri üzerine, bu grup tarafından burada 
sizi yaşatmayacağız diyerek saldırmaya başlamaları üzerine kaçmaya başladıkları, 
saldırı sırasında bir öğrenci başından aldığı darbe ile ağır bir biçimde yaralandığını, AKÜ 
(Afyon Kocatepe Üniversitesi) Hastanesine kaldırılarak, ameliyat edildiği ve halen yoğun 
bakım ünitesinde olduğu, bu olay nedeni ile diğer iki öğrencinin de darp raporu aldığı 
belirtilmiştir. Bu olaya ilişkin darp edilen bir öğrenci ile görüşülmüştür. Bu olaya ilişkin 
kamera kayıtları ile saldırganların tespit edildiği belirtilmiştir. 

—     02.01.2013 tarihinde Afyon Valisi, Emniyet Müdürü, Üniversitenin Rektörünün ağır yaralı 
öğrencinin durumuna ilişkin hastaneyi ziyaret ettiği, bu ziyaret sonrasında Valinin 
öğrencilerle kısa bir görüşme yaptığı belirtilmiştir. 

—     Bu olaylar sırasında yerel basında (Odak Gazetesi-Karaisalı TV ve TV3) çıkan 
haberlerde, olaylar hakkında bilgi verilirken bazı haberlerde Kürt kökenli öğrencilerin 
olay çıkardığı ve yasadışı örgüt üyesi olduklarına dair imada bulunulduğunu 
belirtmişlerdir. 

V- Heyetimizin Çalışması: 

—     Heyetimiz, 02.01.2013 tarihinde yaralanan ve ameliyatta alınması nedeni ile ziyaret 
tarihimizde halen yoğun bakımda olan öğrencinin bulunduğu hastaneye gitmiştir. Halen 
yaşamsal risk taşıdığı, doktoru (Korhan Bey'le) ile yapılan görüşmede gözlemlenmiştir. 
Bu nedenle kendisi ile görüşme imkânı olamamıştır. 

—     Heyetimiz Afyon Valiliği ve Afyon Emniyet Müdürlüğünden randevu talebinde 
bulunmuştur.  Randevu talebi Valilik makamınca kabul edilmiş ve görüşmeye İl Emniyet 
Müdürü de katılmıştır. 

—     Görüşmede öncelikle heyetimizce yukarıda aktarılan olaylar ve iddialar Valiye aktarılmış 
ve buna ilişkin olarak kaygı ve endişelerimiz paylaşılmıştır. 

—     Vali İrfan Balkanlıoğlu, olayların tek taraflı olmadığını, iki tarafta da bu olayların 
gerçekleştirildiğini, 24.12.2013 tarihinde olay sırasında bir MHP milletvekilinin de olay 
yerinde olduğunu (Kemalettin Yılmaz) ve milletvekilinin polise yönelik eylemleri nedeni 
ile şikâyet edildiğini belirtmiştir. Bu olaya ilişkin Odak isimli yerel gazetenin 'Yeter Artık' 
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başlığı ile ülkücü öğrencilerin saldırıya uğradığının iddia edildiğini, yaşanan tüm olaylara 
ilişkin olarak adli sürecin işlediğini, en son 02.01.2014 tarihinde bir öğrencinin ağır 
biçimde yaralanmasına ilişkin olay faillerinin kasten yaralama suçundan gözaltına 
alındığını belirtmiştir. Bu olayın zanlısının daha önceki bir olay nedeni ile karşı grup 
tarafından darp edilen bir kişi olduğunu, yaşanan olayların bir kaç tane kendini bilmezin 
işi olduğunu (aynı ifade Sayın Vali'nin 02.01.2014 tarihinde verdiği basın demecinde de 
geçmektedir.), olaylara ilişkin her türlü tedbiri alındığını, bundan sonrada bu tedbirlerin 
artırılacağını, Afyon şehrinin hassasiyetleri olduğunu, Bingöl ve Diyarbakır'da örnek 
vererek, bu şehirdeki hassasiyetler ile Afyon ilinin durumunun bu şekilde dikkate 
alınmasını gerektiğini belirtmiştir.  

—     Heyetimiz bazı yerel basın ve medya organlarının olaylara ilişkin yayınlarını internet 
ortamında incelemiştir. Söz konusu yayınlarda, olayların ülkücüler ( Bozkurtlar Meydan 
İndi – Ülkü Ocakları Başkanı açıklamada bulundu)  ve karşıt gruplar arasında 
yaşandığının belirtildiği, internette kaynağı belirsiz bazı yayınlarda karşıt grup diye tabir 
edilen öğrencilerin yasadışı bir örgütle irtibat iması içinde verildiği tespit edilmiştir. 

VI- Heyetimizin Tespit ve Değerlendirmesi:   

Heyetimiz yaptığı görüşme ve elde ettiği bilgiler ışığında şu tespit ve sonuçlara ulaşmıştır. 

—     Heyetimiz, Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden Kürt 
kökenli veya karşıt görüşlü olarak nitelendirilen öğrencilerin normal gündelik hayatlarını 
sürdürme konusunda yaşamsal risk ve güvenlik kaygısı içinde olduğunu gözlemlemiştir. 
Bu öğrencilerin mevcut koşullarda güvenlik hissinden yoksun olarak yaşamlarına devam 
etmek zorunda kalmaları nedeni ile Afyon’da kalmalarına neden olarak gösterdikleri 
eğitimleri bakımından uygun koşulların bulunmadığı kanaatindeyiz. 

—     Heyetimiz, öğrencilerin bu güvenlik endişesini gidermeye olan yetkili mercilerin olayları, 
bireysel, basit ve anlık olaylar olarak nitelemesi nedeni ile söz konusu olayların yaratığı 
etki ve yaratması muhtemel etkileri ciddiyetle elle alınmadığı ve hesaplanmadığı 
kanaatindedir. Bu nedenle, heyetimiz, Afyon ilinde 24.12.2013 -02.01.2013 tarihleri 
arasında yaşanan olayların, artarak ve nitelik değiştirerek (sözlü taciz-fiili saldırı-kaçırma 
teşebbüsü-ameliyat/yoğun bakım gerektiren şekilde ölüm riski taşıyacak şekilde 
yaralamaya varan) şekilde sürmesine rağmen olayları önlemeye yönelik yeterli ve 
gerekli yönetsel tedbirlerin alınmadığı kanaatindedir. 

—     Heyetimiz, idari makamların kişilerin başta can ve mal güvenlikleri olmak üzere tüm hak 
ve özgürlüklerinin korunması ve kullanılmasını sağlamak görevlerini, kimi grupların 
yer/bölge gibi sayısal çoğunluklarına, hassasiyetlerine öncelik ve önem atfederek, 
ötelediği izlenimini edinmiştir. 

—     Heyetimiz, ülkemizde Kürt sorunu temelinde geçmişte yaşanan olayların, somut 
olayımızda olduğu üzere Afyon gibi batı illerimizde halen toplumsal dokudaki ırkçı ve 
ayrımcı uygulamalara esin kaynağı olmaya devam ettiğini gözlemlemiştir. Bu durumun, 
bazı siyasi çevrelerce yaklaşan yerel seçimlerde seçim malzemesi olarak kullanılmaya 
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ihtimalini akla getirmektedir. 

—     Heyetimiz, 24.12.2013- 02.01.2014 tarihleri Afyon ilinde Üniversite merkezli yaşanan 
olaylar bakımından yürütülen adli sürecin, özelikle ağır biçimde yaralanan ve yoğun 
bakımda bulunan öğrencinin başına özel şekilde yapılmış demir bir malzeme vurulmak 
sureti ile yapılan saldırının kanaatimizce öldürmeye teşebbüs olmasına rağmen bu 
aşamada kasten yaralama olarak nitelendirildiği tarafımıza iletildiğinden, başta insan 
hakları örgütleri olmak üzere kamuoyu tarafından titizlikle takip edilmesi gerektiğini, 
saldırı eylem/lerinin faillerinin açığa çıkarılması yanında olay faillerinin etkili bir biçimde 
cezalandırılmasının önemine inanmaktayız. Bu nedenle, yaşanan olaylara ilişkin başta 
adli merciler olmak üzere yetkili tüm mercileri cezasızlık sonucu veya izlenimi ortadan 
kaldıracak etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapmaya davet etmekteyiz.      

—     Heyetimiz, Afyon ilinde 24.12.2013 -02.01.2014 tarihleri arasında yaşanan olayların, 
geçmişte başka il / üniversitelerimizde yaşanan olaylar gibi daha da kötü sonuçlar 
doğurmaması için idari/adli/akademik kurumları yasal görevlerini hangi sebeple olursa 
olsun ayrımcılığa sebebiyet vermeden eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmeye, 
başta can güvenlikleri olmak üzere öğrencilerimizin eğitim/öğretim haklarını 
gerçekleştirmeye olanaklı kılacak bir ortamı sağlamaya davet etmektedir.    

Lütfi DEMİRKAPI   Mustafa ROLLAS     Perihan OK                Caner CANLI 

İHD MYK Üyesi       İHD MYK Üyesi        İHD İzmir Şube        İHD İzmir Şube 

                                                             Yöneticisi                 Yöneticisi 

 
17.  EMHRN: Mayıs-Temmuz 2013 Döneminde Türkiye’deki Protesto Hareketi ve Bu Protestoların 

Bastırılmasına İlişkin Heyet Raporu 
 

18.  Türk Başbakanın Brüksel Ziyareti: Barışçıl Protestocular Kriminal Kişiler Değildir!  
19.  Gezi Raporu 

POLİS VE JANDARMA TARAFINDAN ÖLDÜRÜLENLER 
İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda yapımına başlanan yayalaştırma projesi ve yapımı planlanan Topçu  
Kışlası ile AVM yapımı çalışmalarına yönelik halkının gösterdiği yasal ve meşru tepki sonrasında,  
göstericilere siyasal iktidarın onayıyla polis tarafından “aşırı/orantısız/ ölçüsüz” olarak nitelenemeyecek  
derecede ağır saldırılar gerçekleştirmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki toplanma ve gösteri hakkı  
temel bir insan hakkıdır. Bu hakkın meşru yöntemlerle kullanılmasına polis şiddetiyle engel  
olunmuştur. 
Yaşanan olaylara ilişkin görüntüler kolluk kuvvetlerinin ve mülki amirlerin güç kullanma noktasında tüm 
sınırları aştığını göstermektedir. Müdahalelerde kullanılan gaz bombaları asayiş amaçlı değil,  
toplumsal huzuru bozucu bir işkence aracı haline gelmiştir. Yine bu gaz bombalarının fişekleri  
doğrudan doğruya eylemcileri yaralama ve hatta kimi olaylarda öldürme aracı haline gelmiştir. 
Gerek siyasal iktidar gerekse de tüm bürokratik makamlar gösteri ve ifade özgürlüğünü kullananlara  
yönelik şiddet uygulamalarından vazgeçmemekte, bu zihniyeti güçlendirmektedir. 
Gerek uluslararası sözleşmelere göre, gerekse de iç mevzuatımıza göre herkes tepkisini kişisel ya da  
toplu biçimde barışçıl gösterilerle ortaya koyma hakkına sahiptir. İnsan hakları savunucuları olarak,  
devlet şiddetine ve demokratik taleplerin şiddetle bastırılmasına kayıtsız şartsız hayır diyoruz.  
Siyasal İktidar, otoriter uygulamaları ve yönelimleri ile, yurttaşların bu doğal, haklı ve meşru taleplerini  
yoğun polis saldırıları ve baskılarla, aslında bir tür kimyasal silah olan 130 binin üzerinde gaz bombası  

 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 181	

kullanımıyla karşıladı. 
1 Haziran 2013’te Bu saldırılarda Ethem Sarısülük, Ankara’daki direniş sırasında polis tarafından,  
gerçek mermiyle, yaklaşık 3 metre mesafeden, başından vurularak can verdi. Sarısülük’ü vuran polis  
memuru serbest bırakıldı.3 
2 Haziran 2013’te Mehmet Ayvalıtaş, İstanbul Ümraniye’ deki direniş sırasında, kalabalığın içine dalan 
bir taksi tarafından, ezilerek can verdi. 
3 Haziran 2013’te Abdullah Cömert, Antakya’daki direniş sırasında, polis tarafından kafasından  
vurularak can verdi. Cömert’i vuran polis memuru serbest bırakıldı. 
5 Haziran 2013’te Polis memuru Mustafa Sarı, Adana’daki direniş sırasında göstericileri kovalarken  
köprüden düşerek hayatını kaybetti. 
5 Haziran 2013’te Ankara’da Kızılay Meydanı’na yakın bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışan  
İrfan Tuna (47) polisin eylemcilere yönelik yoğun gaz bombalı saldırısının ardından rahatsızlandı.  
Bölgenin gaz bombalarının yaydığı dumanla kaplı olması nedeniyle temiz hava alamayan ve polisin  
yolları kapatması nedeniyle ambulansın geç gelmesi nedeniyle İrfan Tuna kaldırıldığı hastanede  
geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İrfan Tuna’nın ölümüne gaz bombalarının neden olup  
olmadığı Adli Tıp Kurumu’nun raporu sonucu anlaşılabilecek. 
15 Haziran 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde de yoğun gaz bombası kullanılması sonucu protesto  
eylemlerine katılan Zeynep Eryaşar (50) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
28 Haziran 2013’te Medeni Yıldırım, Diyarbakır-Lice’deki karakol protestosu sırasında, askerin  
silahından çıkan mermiyle, kalbinden vurularak can verdi. Bu olaydan dolayı kimse cezalandırılmadı. 
10 Temmuz 2013’te Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’deki direniş sırasında, atılan biber gazından  
kaçarken girdiği bir sokakta aralarında polislerin de olduğu eli sopalı “kişiler” tarafından dövülerek  
öldürüldü. 
9 Eylül 2013’te Ahmet Atakan, Antakya’da direniş sırasında polis araçlarından atılan gaz fişeklerinin  
etkisi ile düşerek yaşamını yitirdi. 
15 Haziran 2013’te Berkin Elvan, İstanbul’da ekmek almak için fırına giderken polis tarafından atılan  
gaz fişeğinin başına isabet etmesi nedeni ile hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 
GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLEN TOPLANTI VE GÖSTERİ  
YÜRÜYÜŞLERİ VE BU TOPLUMSAL GÖSTERİLERDE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN 
MÜDAHALESİ  
SONUCU DÖVÜLEN VE YARALANANLAR 
(Bu verilere web sitemizdeki raporlar/gezi raporu bölümünden ulaşabilirisiniz; www.ihd.org.tr) 
İL İL GÖZALTINA ALINANLAR(Bu verilere web sitemizdeki raporlar/gezi raporu bölümünden 
ulaşabilirisiniz; www.ihd.org.tr) 
GEZİ PARKI EYLEMLERİ NEDENİYLE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ/ TOPLANTI VE  
GÖSTERİLER NEDENİYLE AÇILAN/SONUÇLANAN SORUŞTURMALAR VE DAVALAR 
(Bu verilere web sitemizdeki raporlar/gezi raporu bölümünden ulaşabilirisiniz; www.ihd.org.tr)  

20.  İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi Ve Ankara Şubesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Hakkında Rapor 
 

I. OLAY, HEYETİN OLUŞUMU VE GÖRÜŞMELER 

Bolu İzzet Baysal Üniversitesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerden eğitim görme amacıyla gelen 
öğrencilerin 2013-2014 öğretim yılının ilk döneminde yaşadıklarıyla ilgili İnsan Hakları Derneği Genel Merkezimize 

ve Şubelerimize yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, yerel ve ulusal basında ve kamuoyunda da yer alan 
olaylarla ilgili bir insan hakları heyetinin oluşturulmasına ve bu heyetin Bolu iline giderek, öğrenciler, İzzet Baysal 
Üniversitesi yetkilileri ve Bolu Valisi ile görüşerek bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Heyette, İHD MYK Üyeleri Sevim Salihoğlu ve M.Emrah Şeyhanlıoğlu ile İHD Ankara Şube yöneticilerinden Serbay 

06 Mart 
2013 
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Köklü yer almış ve 8 Ocak 2014 günü Bolu’ya gitmişlerdir. 

7 Ocak 2014 tarihinde Üniversite Rektörü ve Bolu Valisinden istenen yazılı randevu talebimize, rektörlük; 9 Ocak 
günü Üniversite de rektörlük seçimlerinin yapılacak olması nedeniyle rektör Hayri Coşkun’un yoğun olduğunu ve 

heyetle rektör yardımcısı Kenan Gümüştekin’in görüşeceğini, yine Bolu Valisi İbrahim Özçimen’in anılan gün için 
randevularının olduğunu ve heyetle vali yardımcısı Nurullah Ertaş’ın görüşeceğinin bilgileri verildi. 

Heyetin öğrencilerle yapmış olduğu görüşmede ortaya çıkan bazı hususlarla ilgili Bolu emniyet müdürlüğü ve Bolu 
Cumhuriyet savcısı ile de görüşme ihtiyacı oluştuğundan İHD genel merkezi aracılığıyla Bolu Emniyet 

Müdürlüğü’nden randevu talep edildi, Emniyet Müdürü Bursa iline atandığından Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan 
Başaran ile görüşme gerçekleşti, Orhan Başaran görüşmede Terörle Mücadele Şube Müdür’ü Hakan beyi davet ederek 
bazı bilgileri Hakan beyden almamızı sağladı. 

Heyet, daha önce randevu talep etmediği ancak olayların yargıya intikali nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığıyla 
yapılacak görüşmenin de gerekli olduğunu düşünerek Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gitti, Başsavcı izinli 

olduğundan Cumhuriyet savcısı Erkal Özkan ile görüşüldü. Çok büyük bir nezaketle bizi karşılayan ve dinleyen Savcı 
Erkal Özkan, dosyanın kendisinde olmadığını ancak dosyaya bakan Cumhuriyet Savcısı ile görüşebileceğimizi 

bildirdi. Heyet öğrencilerin şikayetleriyle ilgili dosya hakkında görüşmek üzere dosya Savcısı ile makamında 
görüşmüştür.  (Raporumuzun devamında, görüşmeler kısmında görüşme detaylarından bahsedilecektir.) 

II. HEYETİN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER(Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer almaktadır. Bakınız: 
www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

III. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

-       Heyetimizce yapılan bu incelemede Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okumakta olan Kürt öğrencilere 

yönelik saldırıların örgütlü bir grup tarafından planlı olduğu okulların yeni açıldığı Ekim ayının başından 
itibaren artarak devam ettiği görülmektedir. 

-       Yaklaşık 3 aylık süreçte Kürt öğrencilere karşı emniyet güçlerinin de bildiği grup tarafından ayrı ayrı linç 
girişimi, fiziksel saldırı, silahla tehdit, bıçaklı yaralama eylemleri gerçekleştirilmiştir. 

-       İdari yetkililer Kürt öğrencilere yönelik saldırıların basına yansımasından duydukları rahatsızlıkları 
heyetimize de dile getirirken; gerçekleşen bu saldırıların olağan gerginlikler olarak nitelendirmeleri dikkat 
çekici olmuştur. 

-       Kürt bölgelerinden gelmiş olan öğrenciler hem Bolu İdari Makamları hem de Bolu Rektörlüğü tarafından 
“terör” kapsamında değerlendirilmekte öğrenciler ile geliştirilen ilişkiler TEM Şube aracılığı ile 
yürütülmektedir. 

-       Kürt öğrencilerin evleri takip altında olup evler aynı zamanda Bolu ilindeki örgütlü milliyetçi çevrelerce 
taciz edilmektedir. 

-       Kürt öğrencilerin, ciddi biçimde tedirgin oldukları ve kendilerini güvende hissetmedikleri, tek başlarına il 
merkezinde dolaşmaktan imtina ettikleri, kendilerine karşı daha vahim saldırıların gerçekleşmesinden 
korktukları, yaşadıkları olaylar nedeniyle özellikle emniyet teşkilatına karşı güvensiz oldukları açık biçimde 
tespit edilmiştir. 
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-       Adli makamların ve emniyet güçlerinin özellikle önleyici tedbirler alınması konusunda yeterli düzeyde 
hassasiyet göstermedikleri anlaşılmıştır. 

-       Kürt öğrenciler ile muhatap olan TEM memurları öğrencilere karşı saldırı halinde olan ülkücü öğrencilerle 
samimi görüntüler vermekten çekinmemektedir. 

-       Görüşme sırasında TEM amirinin saldırıları yapan grup ile ilgili “Ülkücü Camia” nitelendirmesi, yine 
Emniyet Müdür Yardımcısı’nın heyetimizi ülkücü öğrenciler ile görüşmediğimiz için eleştirmesi saldırıyı 
gerçekleştiren ülkücü gruba yönelik emniyet güçlerinden doğru sempati ile yaklaşıldığı duygusunu 
heyetimizde oluşturmuştur. 

-       Gerekli adli ve idari tedbirlerin alınmaması, yaşanan olaylarla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmemesi 
durumunda yaşanan olayların tekrar etmesinin ihtimal dahilinde olduğu gözlemlenmiştir. 

-       Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören Kürt öğrencilerin yaşam hakkının, eğitim hakkının ve 
ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi riski mevcuttur. 

-       Yerel yöneticiler ve Üniversite Rektörlüğü ile yapılan görüşmelerde de olayların yaşandığı kabul edilmekte, 
fakat olayların sorumluları olarak öğrenciler içerisindeki gruplaşmalar gösterilmektedir. 

-       Yaşam hakkı ve eğitim hakkının engellenmesi ile ayrımcılık yasağının delinmesi, ciddi sonuçları olan ve 
toplumsal barış ortamını zedeleyen ihlallerdir. 

-       Güvenlik görevlileri tarafından vatandaşla ilişkilerde; ideolojik davranma, görev ve yetki sınırını aşma, 
görevi ihmal etme gibi uygulamalara göz yumulmamalıdır. Hukukun kayırmacılık özelliği yoktur, 
olmamalıdır. Hukukun bağlayıcılığı herkes için geçerlidir. 

Sonuç olarak heyetimiz, Bolu ilinde 2013-2014 öğretim yılının ilk döneminde yaşadıkları olayların, geçmişte başka il 
/ üniversitelerimizde yaşanan olaylar gibi daha da kötü sonuçlar doğurmaması için kurumların yasal görevlerini hangi 

gerekçeyle olursa olsun ayrımcılığa sebebiyet vermeden eşitlik ilkesine uygun olarak yerine getirmeye, başta can 
güvenlikleri olmak üzere öğrencilerin eğitim/öğretim haklarını gerçekleştirmeye olanaklı kılacak bir ortamı sağlamaya 
davet etmektedir. 

Sevim Salihoğlu                Emrah Şeyhanlıoğlu                    Serbay Köklü 

İHD Merkez Yönetim         İHD Merkez Yönetim                     İHD Ankara Şb. 
Yönetim Kurulu Üyesi                        Kurulu Üyesi                                  
Kurulu Üyesi 

 

 

 

21 Erzurum Üniversitesinde Yaşanan Olaylara İlişkin İhd Raporu 
Word ? 
 

6 Mart 
2014 

22 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi Ve Ankara Şubesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Hakkında Rapor 

15 Nisan 
2014 
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l.OLAY 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, 10.04.2014 
tarihinde derneğimizi arayarak 2013 eğitim yılının başından itibaren maruz 
kalmış oldukları hukuksuz uygulamalar ve saldırılara ilişkin hususları derneğimiz 
yetkililerine bildirmek suretiyle derneğimize başvurmuşlardır. Başvuru tarihi 
itibari ile de bu yönlü hukuksuzlukları ve ihlalleri protesto etmek amacıyla 
‘’süresiz, dönüşümsüz açlık grevine’’ başladıklarını belirtmişlerdir. 

ll.HEYETİN OLUŞUMU 

İHD Genel Merkez’e iletilen başvurular üzerine, İHD Genel Merkez Genel Sek. 
Yrd. Necla Şengül, İHD Ankara Şube Komisyonu üyesi Dilan Coşkun ve İHD 
Ankara Şube aktivisti İsmail Vargün’ den oluşan bir heyetle 11.04.2014 tarihinde 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesine hak ihlalleri 
konusunda ve başlatılan açlık grevi eylemi ile ilgili olarak görüşme 
gerçekleştirmek ve tespit yapmak üzere gidilmiştir. 

III. BAŞVURUCU GÖRÜŞMELERİ 

11 Nisan 2014 tarihinde heyetimiz ile birlikte gerçekleştirilen ziyaret neticesinde 
Bolu AİBÜ’si Gölköy yerleşkesinde, kampus girişinde çadırlar kurulduğu, 10 
Nisan 2014 tarihinden itibaren 5 üniversite öğrencisinin süresiz, dönüşümsüz 
açlık grevinde oldukları görüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde alınan 
beyanlara göre;AİBÜ’nde okuyan ve genellikle Kürt ve muhalif olan öğrencilerin; 
2013 eğitim yılının başından itibaren sistematik bir şekilde yoğunlaşan ülkücü 
gruplar tarafından saldırılara ve hukuksuz uygulamalara maruz kaldıkları; farklı 
milliyetçi-ülkücü gruplar tarafından sürekli olarak darp edildikleri, tehditler 
aldıkları, satırlı-sopalı müdahalelere maruz kaldıkları, okul içerisinde can 
güvenliklerinin olmadığı, tüm bunların yanı sıra bir de darp edilmiş, tehdit edilmiş 
olmalarına rağmen okul yönetimince sürekli ‘’soruşturmalara ‘’ maruz kaldıklarını 
belirtmişlerdir. En son 5 Mart 2014 tarihinde AİBÜ Gölköy yerleşkesinde maruz 
kalmış oldukları kendilerini ülkücü olarak tanıtan grubun saldırıları sonucunda, 
mağdur olmalarının yanı sıra Rektörlük Makamınca aleyhlerine soruşturma 
başlatılmış olup, soruşturma devam ederken ‘’tedbir niteliğinde’’ haklarında 
‘’birer ay ‘’okul kurumlarına girme hususunda yasaklandıkları ve bu nedenle 
eğitim öğretim haklarının hukuka aykırı olarak engellendiğini belirtmişlerdir. Bu 
uygulamaları hukuka aykırı ve haksız bulup, maruz kalmış oldukları saldırılar 
sonucunda bir de bu yönlü aleyhlerine açılan haksız soruşturmaları protesto 
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etmek ve müdahalelerin, hukuksuzlukların giderilmesi için 10 Nisan 2014 
tarihinde 5 öğrenci olarak süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını 
beyan etmişlerdir. Bu eylemi iki temel taleple başlattıklarını; birincisini her an 
tehlike altında olan can güvenliklerinin sağlanması, ikinci olarak ise gasp edilen 
eğitim haklarının iade edilmesine ilişkin olduğunu beyan etmişlerdir. Bu iki 
günlük süre zarfında okul yönetimince herhangi bir muhatap bulamadıklarını, 
sürekli olarak Terörle Mücadele Komiserleri ile muhatap edildiklerini 
belirtmişlerdir. 

TESPİTLER 

Öncelikle derneğimizin de uzun yıllardır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 
ciddi hak ihlalleri yaşandığı, sık sık İHD genel merkezince heyetler 
oluşturulduğu, ihlallerin raporlaştırdığı halde, yetkilerin çözüm noktasında adım 
atmadığı tespiti yapılmıştır. 

10 Mart 2014’te Genel Merkezimizin İç İşleri Bakanlığına Bolu üniversitesinde 
gelişen olaylarla ilgili yapmış olduğu yazılı başvuruya cevap yazısında, okul 
dışından gelen sağ görüşlü insanların okulda basın açıklaması yapmak isteyen 
sol görüşlü öğrencilere gerçekleştirmiş olduğu saldırı tamamen taraflı bir cevap 
yazısıdır. Olayı başlatan sağ görüşlü okul dışından gelen öğrenciler ve öğrenci 
olmayan kişiler olması, tüm ulusal televizyon kanallarında sabit olan görüntüler 
ile bellidir. Elinde pala ve satırlar olan bu kişiler görülmeyip bir sağ görüşlü 
vatandaşın yaralandığını söylemek, ambulansta tedavi edilen ayağına dikiş 
atılan 2 sol görüşlü öğrenciyi görmemek manidardır. 

Yine aynı cevap yazısında, ülkücü görüşe mensup yüksekokul öğrencileri kendi 
okulları olmadığı halde eylemlerini kendi okullarında yapmayıp 7-8 km 
uzaklıktaki yerleşkeye gelmeleri ve burada tüm okulu gezmeleri attıkları tahrik 
edici sloganları ile olayların nasıl başladığını gösterirken ve yetkililer onların okul 
içindeki eylemlerine izin verirken, yetkililerin bunu protesto eden üniversite 
öğrencilerine hoşgörüsüz bir tutum gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

Öğrenciler tarafından açlık grevi kararı almalarına rağmen insan hakları 
savunucuları için vücut bütünlüğüne zarar verici bir eylemi tercih etmelerinin 
onlar için son nokta olduğu ve yaşadıkları ihlallerin onları bu noktaya getirdiği 
gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler tarafından belirtilen taleplerin can güvenliği ve eğitim hakkı gibi 
talepleri içermesi, hukuksuzca yürütülen soruşturmalara son verilmesi talebi en 
doğal hakları olduğu bu konuda okul idaresinin bu öğrenciler ile iletişime 
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geçmediği, öğrencileri emniyet güçleri ile karşı karşıya bıraktığı saptanmıştır. 

Bu tespitler ışığında görüşmeler yapılarak yetkililere iletilmiştir. 

V.YAPILAN GÖRÜŞMELER(Görüşmeler derneğimizin web sitesinde yer 
almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

SONUÇ OLARAK 

Yapılan görüşmeler neticesinde, AİBÜ öğrencileri yapmış oldukları eylemin 
amacına ulaştığını, taleplerinin kabul edildiğini verilen güvenceler neticesinde 
belirterek, açlık grevi eylemlerini basın açıklaması ile sonlandırdıklarını deklare 
ettiler. 

  

14 Nisan 2014 

 Necla Şengül                          İsmail Vargün                       Dilan Coşkun    
Genel Sekreter Yardımcısı     İHD Ankara Şube Üyesi     İHD Ankara Şube                          

Komisyon Üyesi 

, 
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Yayaladağı–Kesab–Göç Ettirilen Ermeni Sığınmacılara İlişkin Gözlem Raporu 
 

Suriye’ye açılan kapılardan birisi olan Hatay–Yayladağı ilçesinin Suriye sınırındaki Köylerinde yaşayan vatandaşlarla 

ve Suriye Ermenilerininyoğun olarak yaşadığı Kesab’ten göç ettirilen Ermeni sığınmacılarla ilgili bilgilerin gelmesi 
üzerine 06.04.2014 günü İHD MYK üyesi Av Hatice Can İHD Hatay Şubesi Başkanı Mithat Can ve İHD Hatay 

Şubesi yönetim kurulu üyesi David Çağan’ın katılımı oluşturulan heyet olarak yaptığımız görüşmeler sonucu 
hazırlanan rapordur. 

Yerel seçimin yaklaştığı günlerde AKP hükümetinin Suriye’ye yönelik savaş politikalarını, “provokasyon yapıp savaş 
çıkarmak” konulu taleplerin yayınlanmasını, Başbakanın seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında “Suriye ile 3 
yıldır savaş halindeyiz” şeklindeki beyanlarını dehşet içinde izledik. 

İlimizin Yayladağı İlçesi Suriye sınırında, giriş kapısında yoğun askeri hareketlilik başladığına tanık olunması o 

bölgelere yönelik askeri sevkiyatların yapılması ve sıklıkla çatışma haberlerinin gelmesi dikkatlerimizin daha da 
artmasına neden olmuştur. Kişisel olarak, İnsan Hakları aktivistleri olarak, insan haklarından, barıştan yana, savaşlara 
karşı bir anlayışa sahip kişiler olarak, yapılan bu askeri harekâtlar bizleri ürkütüyor ve endişelendiriyordu. 

Savaşa karşı her barış yanlısı ve her hümanist, bu askeri harekâtların ve hareketliliğin sonucunda ne yapılacağını ve ne 
anlama geldiğini öğrenmeyi, ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev saymalıdır. 

Bizler, İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi olarak incelememizi yaparken nesnel ve gerçekçi olarak gördüklerimizi, 
dinlediklerimizi, sınır köylerinde yaşayan köylülerden ve Suriye-Kesab‘dan göç ettirilen sığınmacı yaşlı Ermenilerden 
öğrendiklerimizi raporumuza yansıttık. 

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Yayladağ sınır köylerinde yaşayanların anlatımları: 

“Yerel seçimlerden 10-11 gün önce Yayladağı Suriye sınırında askeri sevkiyat ve mühimmat yığını yapılmaya 
başlandı. Bu yığıntılar daha çok GÖZLEKÇİLER. ÇANDIR, EĞERCİ VE KIYI GÖREN köylerinin yakın yerlerine 

yapıldı. Giriş ve çıkışlar askeri kontroller altına alındı. Hatta köylerimizin boşaltılması gündeme geldi hepimiz 
tedirgin olduk ancak sonradan vazgeçildi ve köylerimizboşaltılmadı. 

İlk çatışma 21.03.2014 tarihinde sabah 05.45‘ta başladı. Bu çatışmalar Yayladağı Çandır köyüne 3 km uzakta 

konumlanmış Suriye sınır karakolunda ve bu karakolun bulunduğu, Nokta 45 olarak anılan tepede oldu. Bu stratejik 
tepe, İdlib, Laskiye ve Kesab’ı kontrol edebilen bir yerdir. Bu saldırılardan sonra oraya El Kaide bayrağı asıldı. 

Çatışma yapan ve Ateş açan radikal İslamcı savaş timleri gece yarısı saat 01 sularından itibaren Yayladağı Çandır 
Köyünden 13 araçla Suriye sınırına doğru gittiler. İlk saldırı ateşini gerçekleştiren grubun bu olduğu sabah 05.40 
civarında köylülerce net olarak tespit edilebildi. 

17 Nisan 
2014 
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İlk giden gruba ek olarak önceki gruba yardım etmek üzere saat 08.00 civarına doğru 5 araçlık bir konvoyla ellerinde 

silah, telsiz ve telefonlarla yola çıkan grubu sınırda nöbet tutan askerler durdurdu. Ancak 10 dakikalık bir telefon 
görüşmesinden sonra yol açıldı. Eli silahlı bu gruplar Suriye sınırına girdiler bundan sonra çatışma büyüdü. Silah top 

ve füze sesleri yaklaşık 5 saat sürdü. Bu süreler içerisinde “Allah-u Ekber” sesleri yanında insan çığlıkları 
bağrışmaları ve acı acı hayvan bağırtılarını çok net bir şekilde işitiyorduk. 

“Şu anda tarihi geçmişi doğa güzelliği ve coğrafi özelliği olan Kesab ve Kesab’ta yaşayan Ermeni ve alevi halklar yok 
artık. İşgalciler var. Sakallı silahlı savaşçılar var. Kesab savaş işgali altında. Yayladağı ve Samandağ Köylerinde top 

seslerinden ve füzelerden uykular kaçıyor. Korku ve endişe hakim. Hatta bu top atışlarından bir tanesi Yayladağı’nda 
bir camiye birisi de Samandağ da Meydan Köyü’nün boş bir arazisine düştü. Yayladağı’na düşen top mermisi büyük 
hasarlara yol açtı. Ancak top mermisini muhalifler attığı için sansasyon yaratıp tepki çekmedi.” 

Şu anda Kesab’ta kan kurşun ve barut kokusu var. İnsan cesetleri var. Vahşet var. Bir de sık sık Allah-u Ekber sesleri 
ezan sesleri ve katillerin sevinç naraları var.” 

“Bu savaşı ve katliamı yapanlar Türkiye sınırlarından silahlarıyla tanklarıyla füzeleriyle ellerini kollarını sallaya 
sallaya, sınırlarımızda nöbet tutan askerlerin gözleri önünde Kesab’ a girdiler.” 

“Bu katil çetelere Yayladağı ilçe merkezinden Köşem Restoranda tam günde 1500 kişilik yemek veriliyor. Yaralılar 
JVE-86 Suriye plakalı ve T.C plakalı ambulanslarla sağlık ocaklarına ve hastanelere taşınıyorlar. Şu sıra Kesab’ta 

evler bomboş tamamen işgalcilerin kontrolü altında bulunmaktadır. İşgalciler bulundukları noktalardan ABD’nin 
vermiş olduğu GRAND füzelerini komşu yerleşim yerlerine atmaktadırlar. Bu Grand füzeleri son derece tehlikelidir 
ve 50 km ye kadar etki yapmaktadır.” 

Kesab’a ve Nokta 45 tepesine yapılan bu saldırılar son derece stratejik saldırılardır. Ürdün Halep ve diğer yerlerde 

bulunan karşı askeri güçlerin bu tarafa doğru gelmelerini sağlayıp oralarda ki muhalif güçleri rahatlatmaya yöneliktir. 
Ayrıca bu stratejik mevkiler ele geçirilince civarda bulunan 10’a yakın Alevi yerleşim birimini yerle bir etmektir. 

Samandağ Vakıflı Köyüne getirildiği basında çıkan 2 yaşlı Ermeni sığınmacı kadın ile görüşmek amacı ile Samandağ 
Vakıflı Köyüne geldiğimizde kilisesinin bahçesinde aynı gün 06.04.2014 tarihinde 19 yaşlı Ermeni Sığınmacının 
getirildiklerini öğrendik. 19 Ermeni yaşlı sığınmacı ile görüşmelerimizde. 

“Evlerinin insanlık dışı ve hoyratça tahrip edildiğini zorla göç ettirildiklerini ve 15 gün süre ile kaldıkları kamptan 
getirildiklerini anlattılar” Kamptan bizi alırken sizi Laskiye’ye çocuklarınızın yanına alacağız dediler bir baktık ki 
Samandağ’dayız.” 

Sığınmacı Ermenilerden yaşlı bir amcanın Türkçe olarak anlatımı: 

“21-22 Mart günü koyunlarımızı dağda otlatıyorduk. Olaylardan habersizdik. Evimize geldik. Ev açık, avradım, 
kızım, bacım evde yok. Bağırdım sakallı insanlar geldi. Benimle Arapça ve Türkçe konuştular. Korkma dediler. 

Onları emin yerlere verdik. Sen burada kal. Yemek getirdiler, kola verdiler. Ben ve diğer kalan yaşlılar silah 
seslerinden korkuyoruz ve uyuyamıyoruz. Gece sakallı adamlar geldiler bizi götürdüler. Çok kişilerin olduğu yere ve 

HARA dedikler yere getirdiler. Bizleri evlerimizden çıkaran evlerimizi talan eden çeteler Çeçen, Dağıstanlı, Libyalı 
Somalili Sudanlı her renkten sakallı pantolon üzerine entari (kamis) giymiş insanlardı. Konuştukları diller Arapça, 

Türkçe ve İngilizceydi. Bizlere kötü davranmadılar. Gece örtünmek için battaniye de verdiler. Ancak bölgede yaşayan 
Aleviler bizim kadar şanslı değillerdi. Onları kesiyorlar öldürüyorlar. 
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Bizimle Türkçe konuşan Anahit Aholanyan, amcası ile birlikte Yılın 6 ayını Halep’te 6 ayını da Kesab’ta 

geçirdiklerini söyledi. Aholanyan “Ancak Bu yıl Halep’teyken Muhalifler evimizi basarak 5 gün boyunca evimizi 
çatışma alanı olarak kullandılar. Halep'in güvenli olmaması sebebiyle kış aylarında da Kesab'ta geçirmek için 

gelmiştik 15 gün önce evlerimiz basıldı. ‘Bizi götürmeyin, vurun, öldürün’ dedik, ama ‘Biz sizi öldürmeyeceğiz, 
Laskiyeye götüreceğiz’ dediler” şeklinde yaşadıklarını aktardı. 

“Sizlere nasıl yardımcı oluruz? Nasıl destek oluruz?” diye sorduğumuzda; 

“Bizi bir an önce memleketimize evlerimize dağlarımıza gönderin. Çocuklarımıza akrabalarımıza hayvanlarımıza 

bahçe ve topraklarımıza kavuşalım ve öleceksek orada ölelim. Biz ancak kendi topraklarımızda mutlu oluruz”diye 
yanıtladılar. 

Ermeni Kilisesi Cemaat Başkanı Cem Çapar ve Vakıflı Köyü muhtarı Berç Karton “21 kişi ve hepsi yaşlı. Onları 

Vakıflı Köyünde misafir ediyoruz. Dileğimiz evlerine, bahçelerine, akrabalarına, yuvalarına, çocuklarına bir an önce 
dönmeleridir. Burada aç-açıkta değiller, sahip çıkıyoruz. Ancak evlerinden, yurtlarından zorla koparılmışlar. 

Ülkelerinde savaş devam ederken burada nasıl rahat, nasıl huzurlu, nasıl mutlu olabilirler” diyerek açıklamasını bitirdi 
ve teşekkür etti. Bu iletilerini dünya kamuoyuna duyurmamızı istediler. 

Ermeni sığınmacıların yaşadıkları travmanın halen etkisinde olduklarını gözlemledik. Halen korku, endişe, panik 
içindeydiler. Son derece üzgün ve adeta şaşkınlardı. Kimisi konuşmuyor kimisi yemek istemiyor kimisi resim 

çektirmek istemiyor kimisi de tıraş olmak istemiyordu.Vakıflı halkı da son derece kaygılı ama onlara yardımcı olma 
telaşı içindeydiler. Olayın en kısa zamanda çözülerek bir an önce ve esenlikle Kesab’ta yaşamlarına devam 
etmelerinin sağlanmasını istiyorlar.  

Av. Hatice Can                             İHD MYK Üyesi 

Mithat Can                                    İHD Hatay Şubesi Başkanı 

David Çağan                                 İHD Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 190	

 

 

 

 

 
24 

Yeni Karakol (Kalekol) Ve Üs Bölgeleri Yapımlarına İlişkin İhd Komisyon Raporu 

 

GİRİŞ: 

PKK’nin 8 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye sınırları dışına çekileceği 
yönünde verdiği karardan sonra İHD’nin oluşturduğu Geri Çekilmeyi İzleme 
Komisyonu barış ve çözüm sürecini yakından izlemekte ve çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin tüm illerinde var olan şubeler üzerinden süreç takip edilmektedir. 
Ayrıca şubelerimizin bulunduğu illerde oluşturulan yerel izleme komisyonlarının 
içerisinde İHD de aktif olarak yer alarak, yerel izlemeler gerçekleştirmektedir. 
Merkez ve şubelerden oluşan 25 kişilik komisyonla takip edilen geri çekilme 
süreci önemli bir tıkanma durumu ile karşı karşıyadır. Bu sürecin başında çeşitli 
provakatif girişimler ve bazı olumsuzluklar yaşansa da çekilme süreci can kaybı 
yaşanmadan devam etmiş, ancak Hükümetin açıklamayı taahhüt ettiği 
demokratikleşme programını açıklamamsı ve somut adım atmaması gerekçe 
gösterilerek KCK Eylül ayı başından beri geri çekilmeyi durdurduğunu 
açıklamıştır. 

İHD olarak çekilme sürecinin başında 8 Mayıs’ta Şırnak Kasrık Boğazında bir 
heyetle açıklama yapılmış, saha çalışmalarının yanı sıra derneğimize ulaşan 
bazı şikâyetler ve şubelerimizin ilettiği çeşitli gözlemler üzerine, yoğun askeri 
hareketliliğin yaşandığı ve geri çekilmenin yaşandığı bölge olan sınır hattına 
yönelik özel birkaç inceleme çalışması gerçekleştirdik. 24-26 Haziran 2013 
tarihleri arasında yürüttüğümüz çalışma kapsamında Genel Merkez 
yöneticilerimiz ve bölge şubelerimizin katıldığı bir heyetle Şırnak ve Hakkâri 
illerinin sınır bölgelerinde çalışma yürütülmüştür. İkinci özel çalışma kapsamında 
19-20 Temmuz günü sınır hattında yeni bir inceleme gerçekleştirilmiş, bölge 
genelinde şubelerimizin hazırladıkları raporlar da göz önünde bulundurularak, ilk 
raporumuz açıklanmış, 31 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihlerinde Hakkâri ve Şırnak 
bölgesi ziyaret edilerek, Kato Dağı Barış Festivaline katılım sağlanmış ve 
Merkezi Komisyon toplantısı festival alanında İHD Çadırında yapılmıştır. Bütün 
bunların yanı sıra Bölge şubelerimiz sürekli alanda çalışma yürüterek, geri 
çekilmenin sorunsuz gerçekleşmesine katkı sunmaya çalışmışlardır. 

Çalışmalar kapsamında özellikle şubelerimizin edindiği bilgiler ışığında ve 

 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 191	

basında yer alan bazı haberlerden, yapımı devam eden bazı karakollar ve askeri 
hareketliliğe ilişkin veriler toplanmıştır. Çalışmalar çerçevesinde sınır illeri başta 
olmak üzere bazı illerde il valilikleriyle görüşmeler yapılmıştır. Yine bölgenin bazı 
alanlarında yaptığımız incelemeler sırasında geri çekilme hazırlığı içerisinde 
olan PKK militanları ile de karşılaşılarak, kendilerinden yaşanan sorun ve 
sıkıntılar hakkında bilgiler alınmıştır. 

Hazırladığımız bu raporu özel başlıklar altında topladık. Elde ettiğimiz verileri 
başlıklar altında sıralayacak olursak; 

PKK MİLİTANLARININ GERİ ÇEKİLMESİ 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, birçok alanda yaptığımız çalışmalar ve tespitlere 
göre, 8 Mayıs tarihinde başlayan geri çekilmeler yaz ayları boyunca aralıksız 
devam etmiş, ancak Hükümetin atması gereken adımları atmadığı belirtilerek 
KCK tarafından geri çekilme Eylül ayı başından itibaren durdurulmuştur. Ancak, 
çatışmasızlık ortamı devam etmektedir. Çekilme sürecinde, gerek bazı 
bölgedeki PKK militanları ile gerekse il valileri ile yaptığımız görüşmelerde geri 
çekilmenin bazı sorunlarla karşılaşılsa da genel olarak sorunsuz devam ettiği 
tespitini paylaşabiliriz. Her ne kadar bu süreçte çatışmalar ve çatışmalardan 
kaynaklı can kayıpları yaşanmasa da, geri çekilme sırasında bazı sorunların 
yaşandığını da söylemekte yarar var. Özellikle çekilme yapan grupların takibi 
için sürekli olarak Heronların uçurulması, bazı alanlarda pusulama faaliyetlerinin 
olması, savaş uçaklarının sürekli olarak kritik alanlarda uçması ve zaman zaman 
bazı grupların helikopterlerle taciz edilmesi, yaşanan bu sorunların başında 
gelmiştir. 

Militanların geri çekilmesi konusunda hükümet yetkililerinin “henüz yüzde 15-
20’si çekildi” şeklindeki beyanatlarının sağlıklı bir değerlendirme olmadığını 
söylemekte yarar var. Yaz ayları boyunca en uzak bölgeler olan Karadeniz ve 
Dersim alanlarından da bazı grupların sınırı geçerek Kandil bölgesine 
ulaştıklarını basından takip etmekteyiz. Yürüyerek yapılan bu geri çekilme 
işleminin zorluklarının da göz önünde bulundurularak, verilen beyanatların 
sürece hizmet etmediğini belirtmek isteriz. PKK militanları geri çekilirken, en 
uzak bölgeden başlayarak geri çekilmeye başlamış, bu grupların güvenliği 
sağlandıktan sonra diğer grupların geri çekilmesi ile ilgili çalışma yapıldığını 
bizlere ifade ettiklerini belirtmek isteriz. Dolayısıyla geri çekilmenin tamamının 
istense bile yaz ayları boyunca olmayacağının önceden biliniyor olması 
gerekirdi. 

Dikkat çekilmesi gereken başka bir nokta da, özellikle Hakkâri-Şırnak bölgesinde 
gençlerin yoğun bir şekilde PKK’ye katıldıkları gözlemlenmiştir. 

YENİ KARAKOL (KALEKOL) VE ÜS BÖLGELERİ YAPIMLARI 

Yaptığımız çalışmalarda bu süreçte yaşanan en önemli olumsuz gelişme sınır 
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bölgeleri başta olmak üzere bölge genelinde yapımı devam eden yeni karakollar 
ve üs bölgeleri olmuştur. “Kalekol” olarak tabir edilen bu yeni karakolların 
yapımı, öncelikle bölge halkında ciddi tedirginlikler yaratmıştır. Geri çekilmenin 
başlamasıyla birlikte bölge halkı yaşanacak olası sorunların önüne geçebilmek 
için birçok alanda çadırlar kurarak, süreci izlemeye dahil olmuştur. Yine yapılan 
yeni karakollara yönelik birçok bölgede tepki gösterileri gerçekleştirilmiş, bu 
gösterilerden bir tanesi olan Diyarbakır’ın Lice İlçesi Kayacık Köyü’nde yapılan 
gösteride ne yazık ki acı bir tablo ortaya çıkmıştır. Göstericilerin üzerine 
karakoldan ateş açılması sonucu Medeni Yıldırım adlı genç yaşamını yitirirken, 8 
kişi ise kurşunlarla yaralanmıştır. 

Her ne kadar devlet yetkilileri, yapımı devam eden yeni karakolların geçmişe 
dayanan bir proje olduğunu ileri sürseler de, karakolların yapım işi PKK 
militanlarının geri çekilme sürecine denk gelmesi hem halkta, hem de çekilen 
militanlarda ciddi kaygıların oluşmasına neden olmuştur. 

Öte yandan görüşülen yetkili merciler ile hükümet adına açıklama yapanlar, 
karakol yapımlarının öyle abartıldığı düzeyde olmadığını ileri sürmektedirler. 
Oysaki yaptığımız çalışmada, bölge genelinde ciddi oranda karakol ve askeri üs 
yapımının olduğunu gözlemledik. Öte yandan bazı bölgelerde işlevsiz kalan 
jandarma karakollarının kapatılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Örneğin Siirt’te 
3 karakolun kapatıldığını tespit ettik. 

Elde ettiğimiz veriler ışığında yapılan karakolları sıralarsak; 

HAKKÂRİ 

*Hakkâri merkez, ilçe, köy ve sınır boylarında TOKİ tarafından 189 adet karakol 
ihalesi yapılmış olup şu an inşaatı bitmiş ve yapılmakta olan karakolların isimleri 
şunlar; 

Şemdinli İlçesi: Şemdinli'ye 50 kilometre uzakta olan, İran sınırında, Şehidan 
Dağı karşısında bulunan Mağaraönü (Şikeftan), Gola, Aşağı Kayalar (Ketuna 
Binî), Yukarı Kayalar (Ketuna Seri), Seçkin (Zivkan), Bal (Balê), Sarıca (Zerikî) 
ve Hasrova (Gosrova) köylerinin bulunduğu alanlara yeni karakollar ve asker 
yığınak yapılmaktadır. Bu bölgede Varıbozu, Dema Çiya, Girê Eshaba, Berê 
Evrazê, Kaniyaspi, Banige, Tilsê, Kola, Nerduşe, Bihiyahorê, Gendalok, 
Vargeniman, Şikeftan, Garê, Gelişim, Evrestepe, Masîro, Meleyan, Zini Tepesi, 
Türkan Tepesi ve Çimeni Hesci alanlarında karakol yapımları sürüyor. Sınırın 
karşısında İran da Xelila 1, Xelila 2, Zerpele, Şikeftan tepesi, Şehidan alanı, Fişe 
karşısı, Kendalok karşısı ve Kemalok'ta karakollar yapılırken, Şehidan Dağı 
zirvesine İran tarafından uçaklara karşı radar sistemi kurulmuştur. 

Yüksekova İlçesi: Dağlıca bölgesi 3 adet, Çobanpınar Köyü, Doskî Bölgesi 2 
adet, Büyükçiftlik Beldesi, Kısıklı Köyü, Perihan mıntıkası, Güvenli Köyü. 
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ŞIRNAK 

*Şırnak’ta toplamda 10 yeni karakol yapımı sürerken, bazı karakollarda da 
yenileme çalışmaları devam etmekte. Yapılan bazı karakollar şunlar; 

Merkez: Milli Karakolu, Balveren Beldesi üs bölgesi, Kızılsu Karakolu 

İdil İlçesi’nde Solak (Basê) Köyü karakolu, Silopi’de Mağara Karakolu ve Ovaköy 
Karakolu, Silopi’de ayrıca 15 karakol yenilenip büyütülüyor, bu karakollardan 
bazıları şunlar: Kenkara, Kabaközü, Bostancı, Yankale, Gilpevre, Ortaköy, 
Habur, Katılı, Çalışkan. Cizre’de Derbaçya Köyü’nde yeni bir karakol yapılıyor. 

Güçlükonak’ta Gümüşyazı Karakolu ve Fındık Beldesi Karakolu. 

Beytüşşebap’ta merkez karakolu büyütülüyor, Mezra Beldesi’nde de tabur 
büyütülüyor. 

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde mahale içinde ve tapusu mahale 
sakinlerine ait arsa üzerinde yeni bir karakol yapımına başlanmış olup, konu 
yargıya intikal ettirilmiştir. 

DERSİM 

*Dersim’de 5'i kale, 16'sı mobil karakol ve 31 tanesi de askeri kule olmak üzere 
toplamda 52 askeri üssün 22’sinin yapımına başlandı. Bunun yanında daha 
önce Dersim'de yapılan karakollar ise daha stratejik tepelere taşınıyor. Stratejik 
tepelere taşınan karakollar için ise ormanlar seyreltiliyor. Özellikle Nazimiye 
yolu, Ovacık yolu, Pertek'in bazı noktalarında, Dersim merkeze bağlı Çiçekli 
köyü kırsalında ve birçok noktada ormanlar seyreltilmektedir. Yeni karakol 
yapımları için ise İl Jandarma Komutanlığı’nın Orman İşletme Müdürlüğü’nden 
ormanlık bölgelerin tahsis edilmesi için talepte bulunduğu da aldığımız bilgiler 
arasında. 

Dersim'de yapılmak istenen karakolların en fazla yoğunlaştığı yerlerin başında 
Pülümür Vadisi gelmektedir. 

Pülümür Vadisi'nde sadece 16 mobil karakol, 5 kalekol ve 16 kule yapılması 
planlanıyor. Yapılacak karakolların içinde Zel Dağı ve Sinan Kalesi de yer alıyor. 

Pülümür'e bağlı Kırmızı Köprü'de 5 adet karakol, bir kule yapımına başlandı. 
Yine Pülümür'e bağlı Üçdam köyü ve Kocatepe karakolları ise çevreye daha 
hakim olan tepe ve dağların başına taşınıyor. 

Ovacık'a bağlı Kuşluca (Bilgeç) köyü karakolu, eski yerinden daha stratejik 
alana taşınıyor. Cevizlidere köyü karakolunun yanına ise ek olarak askerlerin 
kalması için 4-5 konteyner yerleştirilmiş durumda. 

Mazgirt Darıkent köy karakolu eski yerinden köyün en üst tepesine taşınıyor. 
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Hıran bölgesinde de bir karakol yapılmakta. 

Çemişgezek sınırları içerisinde bulunan Aliboğazı’nda yeni bir karakol inşaatına 
başlandı. 

Nazımiye’de askeri üslerden çok asker sayısındaki artış dikkat çekerken, İlçe 
Jandarma Komutanlığı, yarbay düzeyinde iken yaklaşık 2 aydır albay konumuna 
yükseltilmiş durumda. Bunun haricinde karakolda bulunması gereken maksimum 
asker sayısının üzerinde askerin karakolda tutulduğu belirtilmekte. 

Yukarıda sıraladığımız bu bölgeler dışında Diyarbakır ve Van bölgesi başta 
olmak üzere bazı illerde kapsamlı olmasa da yeni karakol yapımları ve 
karakollarda yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır’ın Lice 
İlçesi’ne bağlı Kayacık Köyü’nde yapımı devam eden karakol, Elazığ’ın Arıcak 
İlçesi’nde yeni bir karakol yapımı ile Van’ın Gürpınar İlçesi Oğuldamı (Aksin) 
Köyü ve Çatak İlçesi Övecek (Şaminis) köyünde yapılan karakol buna örnektir. 

GÜVENLİK BARAJLARI 

Barış sürecinin başlamasıyla birlikte dikkat çeken konulardan biri de “güvenlik 
barajı” olarak tabir edilen çok sayıda barajın yapımıdır. Dersim’de Munzur Vadisi 
üzerinde yapımı devam eden 4 güvenlik barajı olduğu bilinmektedir. Yine 
Çemişgezek ilçesinde Tagar Suyu üzerinde yapılan baraj ve Aliboğazı’nda 
yapımı devam eden barajlar bulunmaktadır. Ancak şu sıralar sınır hattında 
yapılan barajlar dikkat çekmektedir. Halen Şırnak’ta 11 adet güvenlik barajının 
yapımı devam etmektedir. Yine Siirt’te Botan çayı üzerinde yapılan baraj dikkat 
çekmektedir. 

Şırnak’ta sınır boyunda Türkiye ve Irak sınırının kesiştiği noktalarda yapımı 
devam eden güvenlik barajları, iki coğrafyayı adeta birbirinden ayırmayı 
hedeflemektedir. Barışın konuşulduğu, geri çekilmenin olduğu ve 
demokratikleşme adımlarının beklendiği bir dönemde, güvenlik barajı adı altında 
yeni baraj yapımlarına neden ihtiyaç duyulduğu doğrusu kafaları kurcalayan bir 
sorudur. Devletin bu barajlarla uzun vadede aslında bölgede yeni güvenlik 
politikalarıyla çepeçevre sarmak istediği izlenimi tüm kamuoyunda olduğu gibi 
bizlerde de oluşmaktadır. Aynı akarsu üzerinde bu kadar çok baraj yapılmasının 
uluslararası hukuk açısından sorun yaratacaktır. Yine bu barajlarla doğal 
yaşamın tahrip edildiği görülmelidir. Derin vadilerde yapılan barajların bitki 
örtüsünü yok edeceği ve bölgenin iklimini değiştireceği bilinmelidir. Bu nedenle 
yapımı devam eden bu barajların yapım çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır. 

KORUCULUK SİSTEMİ VE YENİ KORUCU KADROLARI 

Yaptığımız çalışma ve edindiğimiz bilgilere göre, bu süreçte yaşanan önemli 
sorunlardan biri de yeni koruculuk kadrolarının açılması ve tüm ısrarlara rağmen 
halen ortadan kaldırılmayan koruculuk sisteminin yarattığı sorunlardır. İHD 
olarak, uzun zamandır koruculuk sisteminin bölgede yarattığı huzursuzluğu ve 
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sorunları gündeme getirmeye çalışmaktayız. Barış sürecinin gündemleşmesiyle 
birlikte, çözülmesi gereken sorunların başında gelen koruculuk sistemi ne yazık 
ki halen orta yerde durmaktadır. Bu süreçte koruculardan kaynaklı yaşanan 
çeşitli sorun ve sıkıntılar, bu tespitimizin ne kadar haklı olduğunu 
göstermektedir. Korucuların etkin olduğu bazı alanlarda gerek PKK militanlarının 
geri çekilmesini tehdit eden, gerekse sivil halka yönelik bazı olumsuz 
gelişmelere tanıklık etmiş bulunmaktayız. Korucuların bazı alanlarda pusulama 
yöntemiyle, gerillanın geçişlerini zorlaştırdığı görülmektedir. Örneğin Bitlis’te 
2000 civarında korucunun Valiliğin emriyle aktif göreve çağırıldığı ve bu 
korucuların gerillanın geçiş güzergahlarında görevlendirildikleri yönünde bilgiler 
almaktayız. 

Yine Diyarbakır’ın Silvan, Batman’ın Kozluk ve Bingöl’ün Karlıova ilçelerinde 
korucuların içerisinde bulunduğu bazı birimlerin pusulama yöntemiyle geçiş 
güzergahlarını tuttukları bilgisi edinilmiştir. Sınır bölgelerinde de benzer 
uygulamalarla karşılaşılırken, son olarak Şemdinli’de köy korucularının Haruna 
bölgesinde sivil halka yönelik baskılar yaptığı, bazı vatandaşları darp ettikleri ve 
köylere giriş çıkışları engellediklerini öğrenmiş bulunmaktayız. 

Korucuların ayrıca birçok bölgede ormanlık alanları talan etme konusunda aktif 
rol aldıklarını belirtmekte yarar var. PKK militanlarının çekilmesiyle birlikte kesimi 
yasak olan ormanlık alanlarda korucuların ağaçları pervasızca kestikleri 
görülmektedir. Muş’un Şenyayla bölgesinde onlarca hektarlık ormanlık alanın 
korucular tarafından talan edildiği belirtilmektedir. 

Kamuoyunda koruculara ilişkin dikkat çeken en önemli hususlardan biri de yeni 
korucu kadrolarının açılarak, korucu alımlarının yapılmasıdır. Şırnak bölgesinde 
215 civarında yeni korucu alımı gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

Yine Van bölgesinde çok sayıda yeni korucu alımı gerçekleştirildiği 
söylenmektedir. Van’ın Çatak ilçesi Övecek Köyü’nde var olan 70 korucu 
kadrosuna ek 40 korucu kadrosu daha verilmek istendiği, Başkale İlçesi’ne bağlı 
Albayrak köyüne 100 yeni korucu kadrosu verilmek istendiği ancak köylülerin 
henüz kabul etmediği, Özalp İlçesi’nde İlçe Kaymakamının beraberindeki diğer 
yetkililerle köyleri gezerek, 1000 civarında yeni korucu kadrosu verebileceklerini 
söylediği, Çaldıran İlçesi’ne bağlı Yaşkütük (Pirabinerd) köyüne korucu olmaları 
yönünde teklifler götürüldüğünü tespit etmiştir. 

Bitlis’te 600 yeni korucu kadrosu verildiği, 600 yeni korucu alımı daha yapılacağı 
şeklinde tespitlerimiz bulunmaktadır. 

Muş’un Korkut İlçesi’nde resmi yetkililer tarafından doğrulanmayan ancak, halk 
içerisinde yaygın olarak konuşulan yeni korucu alımı söz konusudur. 

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde yeni korucu alımı olduğu şeklinde iddialar 
bulunmaktadır. 
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Siirt’in Pervari İlçesi’nde 5 yeni korucu alımı yapıldığı tespit edilmiştir. 

Tüm bu sorunlar, koruculuk sisteminin geldiği düzey ve kaldırılmasının ne kadar 
büyük önem arz ettiğinin göstergesidir. Bu nedenle hükümetin atması gereken 
en önemli adımlardan birinin koruculuk sistemini bir an önce kaldırmak olduğunu 
söyleyebiliriz. 

SİVİL HALKA YÖNELİK UYGULAMALAR VE KÖYE DÖNÜŞ ÇABALARI 

Bu süreçte yaşamın normalleşmesini sağlayacak en önemli hususların başında 
köye geri dönüşler ve bugüne kadar savaşın yakıcılığıyla boğuşan kırsal 
kesimdeki sivil halkın daha güvenli bir yaşama dönüşlerinin sağlanması 
gelmektedir. 

Köye geri dönüşler konusunda her ne kadar beklenen sonuç yaşanmamışsa da, 
kısmi de olsa dönüşlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yine çatışmaların bir anda 
durmasıyla birlikte kırsal kesimde yaşayan vatandaşların günlük normal 
yaşamlarına dönüşü beklenmekteydi. Ancak bu konuda istenilen düzey 
yakalanamamıştır. Özellikle bölgedeki askeri hareketliliğin sürmesi ve koruculuk 
sisteminin devamı bölge halkının güvenliğini tehdit etmeye devam etmektedir. 
Nitekim bu konuda yaşanan örneklerin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Örnek 
olarak; Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Rahmo Tepesi civarında sürekli 
askeri hareketlilik, yeni üs bölgelerinin oluşturulması girişimi mayınlı arazilerin 
varlığı, bu bölgede hayvancılık ve arıcılık yapan yurttaşların ciddi anlamda 
sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. 

Şemdinli bölgesinde yeni yapılan karakol inşaatları için yapılan yollar, köylülerin 
arazilerinden geçirilerek, köylüler mağdur edilmektedir. Bu bölgelerde yine 
köylülere ait içme sularının bilinçli olarak kirletildiği ve köylülerin bu yolla 
yaşamlarının zorlaştırıldığı belirtilmektedir. 

Siirt’in Pervari İlçesi kırsalında oluşturulan arama kontrol noktaları, bu bölgede 
hayvancılık yapan köylüleri ve göçerleri ciddi anlamda zorlamaktadır. Köylülerin 
sürekli olarak rahatsız edildikleri ve güvenlik güçlerinin tehditlerine maruz 
kaldıkları belirtilmektedir. 

Sınır bölgelerindeki birçok köyde halen halka yönelik baskıların devam ettiği ve 
güvenli bir ortamda günlük yaşamlarını ve çalışmalarını sürdürmeleri 
engellendiği görülmektedir. 

Halen bölgedeki çok sayıda köy ve araziye korucular tarafından el konulduğu 
bilinmektedir. Koruculuk sisteminin devamından kaynaklı, bu köyler ve araziler 
gerçek sahipleri tarafından alınamamaktadır. Bu durum da, köyünden edilenlerin 
geri dönüşlerini ciddi manada zorlamaktadır. 

Bölgeyi gezerken gözlemlediğimiz en önemli sorunlardan biri de bölgenin birçok 
yerinde ve özellikle askeri üslerin bulunduğu alanlarda özellikle “Ne Mutlu 
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Türküm Diyene” şeklinde yazılamaların olduğu görülmüş, bu yazıların halkta 
ciddi bir tepki oluşturduğu tespit edilmiştir. Yeni süreçle beraber bu tip 
yazılamaların kaldırılması gerekmektedir. 

Kapsamlı bir şekilde izah etmeye ve bazı örneklerle açıklamaya çalıştığımız bu 
sorunlar, geliştirilen barış sürecinin ruhuna ters olduğunu belirtmek istiyoruz. 
Kırsal kesimde yaşayan halkın normal yaşama dönüşünü sağlanması için biran 
önce ciddi bir çalışma yürütülmeli, yukarıda sıraladığımız engellemeler bir an 
önce kaldırılmalı, boşaltılan köyler devlet tarafından önce altyapısı olmak üzere 
yeniden imar edilmelidir. 

MAYINLI ARAZİLER: 

Bölgenin birçok alanında halen var olan mayınlı araziler, başta hayvancılık 
olmak üzere kırsal kesimde yaşayan halkın çalışmasını engellemektedir. Mayınlı 
bölgelerin olduğu gibi bırakılması, arazilerden verim elde edilmesini engellediği 
gibi, insan yaşamı üzerinde de ciddi tehditler oluşturmaktadır. Her yıl çok sayıda 
kişinin mayınlar ve patlayıcı maddeler yüzünden yaşamını yitirmesi veya 
yaralanması bunun en somut kanıtıdır. Özellikle sınır hattına yakın bölgelerde 
birçok alan mayınlanmış durumda ve çoğunun da mayın haritasının bulunmadığı 
belirtilmektedir. 

DİĞER KONULAR 

İHD olarak bu süreçte barış sürecinin zarar görmemesi ve bazı sorunların 
aşılmasına dönük çeşitli faaliyetlerde de bulunduk. Örnek olarak; Diyarbakır’ın 
Lice İlçesi’nde Kayacık karakolunda halkın üzerine ateş açılması olayı sonrası 
PKK militanları tarafından alıkonulan Uzman Çavuş’un serbest bırakılması için 
girişimlerde bulunduk ve Uzman Çavuş, yöneticilerimiz tarafından PKK 
militanlarından teslim alınmıştır. 

Yine Bitlis’te silahlı militanlar tarafından alıkonulan çok sayıda sivil vatandaş, 
Bitlis Temsilciliğimizin girişimleri sonucu serbest bırakılmıştır. Yine Yüksekova 
İlçesi’ne bağlı Oramar bölgesinde kırsal alana yönelik top atışları ve yarattığı 
gerginlik Hakkari Şubemizin girişimleri sonucu durdurulmuştur. Hakkari’nin 
Berçelan Yaylası’nda geçiş güzergahında meydana gelen gerginlik, yerel izleme 
komisyonunun girişimleri sonucu büyümeden önlenmiştir. 

16.08.2013 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı sınıra sıfır noktada bulunan 
Beydoğan (Şêxsucu) Köyü’nde, Türkiye-İran sınırından akaryakıt kaçakçılığı 
yaptıkları iddia edilen 13 vatandaşımıza Türk askerleri tarafından ateş açıldı ve 
Nurettin Karakoç (21) ve Feyyaz Karadeniz (20) ismindeki vatandaşlarımız 
yaşamını yitirdi. İHD Van Şubesi ve yerel izleme komisyonu olay yerine giderek 
bu durumu raporlaştırdı. Bu olay Roboski katliamından ders alınmadığı ve bölge 
halkına düşmanca muamelenin yapıldığını göstermektedir. 

Siirt ili Pervari ilçesi Herekol Dağı eteğinde PKK tarafından oluşturulan 
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Mezarlığa 10 Ağustos 2013 günü ziyaret gerçekleştirilmiş, yerel halk ile güvenlik 
kuvvetleri arasında çıkabilecek çatışma önlenmeye çalışılmıştır. Bu şekilde PKK 
tarafından oluşturulan birkaç mezarlık daha vardır. Burada amaç, geri çekilip bir 
daha gelmeyen gerilaların değişik zamanlarda çatışmalarda ölen arkadaşlarının 
cenazelerini beli bir mezarlığa gömerek ailelerinin ziyaret etmelerini sağlamaktır. 
Tamamen insani ve Mezar Hakkı kapsamında olan bu çalışmaya bile birçok 
zorluk çıkarılmıştır. Mardin ili Nusaybin ilçesi Bagok dağı eteğindeki PKK 
tarafından oluşturulan mezarlığın 2 Eylül 2013 günü kuvvetle muhtemel güvenlik 
görevlilerince tahrip edilip bir cenazenin kaçırılmış olması Kürtlerde öfkeye 
sebep olmuştur. Bu olay İHD Mardin Şubesi tarafından bir raporla kamuoyuna 
duyurulmuştur. Mezar hakkına yapılan bu saldırı aynı zamanda sürecin sabote 
edilmesine dönük bir provokasyon olarak değerlendirilmektedir. 

Devletin Roboski köylülerine olan hasmane tutumu devam etmiş, köylülerin 
hayvanlarını suladıkları su kaynağı karakol denetimine alınarak, köylüler ayrıca 
mağdur edilmeye çalışılmıştır. İHD Şırnak şubesinin girişimleri henüz sonuç 
vermemiştir. 

Bu süreçte Cezaevlerindeki Kürt siyasi mahpusları üzerindeki baskılar devam 
etmiş, özelikle sürgün ettirme sık başvurulan bir yöntem halini almıştır. Ağır 
hasta mahpuslardan bir kaçı dışında tahliyeler engellenmiştir. İHD’nin Eylül 2013 
itibarı ile yenilediği listede 154’ü ağır olmak üzere 526 hasta mahpus tespit 
edilmiştir. Adalet Bakanlığı bu konudaki sorumluluklarını gereğince yerine 
getirmemiştir. 

SONUÇ 
Bu raporumuz, geri çekilme sürecinin başladığı 8 Mayıs tarihiyle birlikte 
oluşturduğumuz Geri Çekilmeyi İzleme Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar 
sonucu elde ettiği veriler ışığında yayınladığı en kapsamlı rapordur. Komisyonun 
oluşumundan bu yana komisyon içerisinde yer alan tüm bölge şubelerimiz, 
bulundukları alanlarda izleme ve incelemeler yapmış, bunların sonuçlarını 
raporlaştırmışlardır. Her alanda aktif bir izleme yapılarak, sürecin selametle 
yürümesi için ciddi çabalar sarf edilmiştir. Çoğu zaman ilgili mülki amirlerle veya 
karşılıklı taraflarla görüşmek suretiyle sorunların yaşanmaması için girişimlerde 
bulunulmuştur. 

İHD olarak bu ülkede barış ve huzur içinde yaşanabilmesi için yapılması 
gereken tek şeyin onurlu bir barış olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Bunun için 
ise, barışı gerçekleştirecek tarafların hassasiyetle davranarak, sürecin 
ilerlemesini sağlaması en önemli şartların başında gelmektedir. Ancak, 
Temmuz-Ağustos aylarında sürecin zaman zaman gerildiğini ve atılması 
gereken adımların yavaşladığını gözlemledik. Özellikle çekilme sürecinden 
sonra AKP hükümetinin atması gereken demokratikleşme adımlarını atması 
gerektiğini hep ifade ettik. Bu konuda defalarca yaptığımız çağrılara rağmen, 
Meclis tatile sokularak, çıkarılması gereken yeni yasaların çıkarılma tarihi 
ötelenmiştir. Yine yeni Anayasa konusunda partilerin yeterli düzeyde çaba sarf 
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etmemesi yüzünden, Cunta dönemi Anayasası bir türlü değiştirilememiştir. 
Meclisteki muhalefet partilerinin yetersizliği ve AKP iktidarının isteksizliğinden 
kaynaklı ilerlemeyen süreç, temenni ettiğimiz onurlu barışın sağlanmasını da 
akamete uğratacak tehlikededir. 

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yaz ayları sürecince uygun koşulların 
sağlanmamış olması ve sağlık sorunları yaşamasının kamuoyuna açıklanması 
ile bölgede ciddi bir gerginlik yaşandı. Hükümetin bu konuda küçük bazı olumlu 
adımlar atması ile sorun şimdilik giderilmiş gibi gözüküyor. Ancak, şu 
unutulmamalıdır. Barış sürecinin en önemli aktörü PKK lideri Abdullah Öcalan ve 
Başbakan Tayyip Erdoğan’dır. Hükümetin bu bilinçle Öcalan’ın koşularını 
düzeltmesi ve süreci karşılıklı müzakerelerle yürütmesi gerekir. İHD Heyetinin 
yaklaşık 4 aydır sahadan edindiği en önemli izlenim, gerek Kürk Halkının 
gerekse de dağdaki PKK militanlarının Öcalan’ın rolü ve önderliği konusundaki 
hem fikirliktir. 

KCK tarafından durdurulan geri çekilme sürecinin tekrardan devam etmesi 
gerekmektedir. Bu konuda öncelikle hükümetin bu süreci tekrar ciddi bir şekilde 
ele alarak, gerekli demokratikleşme ve iyileştirme adımlarını atması 
gerekmektedir. Geri çekilme işleminin tamamlanmak üzere olduğu bu süreçte 
atılacak adımların, halkta yeni bir güven ortamı yaratacağı unutulmamalıdır. Her 
fırsatta barış sürecinden vazgeçmeyeceğini deklere eden Başbakan’ın bu 
söylemlerinin içini doldurmasını bekliyor, yaşanan sorun ve sıkıntıların aşılarak, 
beklentileri karşılayacak bir süreci girilmesini talep ediyoruz.Ayrıca İHD olarak 
gerek geri çekilme süreci olsun, gerekse bir bütün olarak barış sürecinin takipçisi 
olduğumuzu ve yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmeye çalışacağımızı 
belirtiriz. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
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25 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 2 Yurttaşın Askerler Tarafından Öldürülmesiyle Sonuçlanan Olaylara İlişkin 
İnceleme Ve Tespit Raporu 

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 7 Haziran 2014 günü meydana gelen ve 2 
yurttaşımızın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayın ardından İnsan Hakları 
Derneği (İHD) olarak bölgede incelemeler yaparak, bazı tespitlerde bulunduk. 

Bölgede yaptığımız inceleme ve tespitlerimizi aşağıda ayrıntılı bir şekilde 
aktaracağız. Ancak, öncelikle bu olaya gelmeden bölgemiz genelinde yaşanan 
gelişmeleri ve çözüm sürecindeki tıkanıklıklara değinmeden yaşananların 
anlaşılamayacağını düşünüyoruz. 

İHD olarak, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 2013 
yılındaki Newroz açıklamasının hemen ardından yurt içindeki silahlı güçlerin geri 
çekilmelerin başlamasıyla birlikte aktif bir çalışma yürütmüş, birçok ilde 
yaptığımız incelemeleri ve tespitleri ve kaygılarımızı belli aralıklarla kamuoyu ile 
paylaşmıştık. Taşımış olduğumuz kaygıları son olarak 8 Mayıs 2014 tarihinde 
geri çekilmenin yıldönümü vesilesiyle Lice de bir “Kalekol” önünde bir kez daha 
dile getirmiş ve acil yapılması gerekenleri açıklamıştık. 

Söz konusu raporumuzda yer verdiğimiz değerlendirmelerde; 

1 - Elde ettiğimiz veriler ve Milli Savunma Bakanlığı’nın da açıkladığı bilgilere 
göre, son bir yıl içerisinde bölge genelinde 341 yeni karakol yapımı ihale 
edilmiş, bunların bir bölümünün yapımı tamamlanmıştır. 341 adet karakoldan 
102 adedi inşaatları tamamlanarak, teslim edilirken, 143 karakolun inşaat 
çalışmalarının devam ettiği, 36 karakolun ise ihale aşamasında olduğu tespit 
edilmiştir. 

2 - Barış sürecinin başlamasıyla birlikte dikkat çeken konulardan biri 
de “güvenlik barajı” olarak tabir edilen barajların yapımına hız verilirken, 
Şırnak’ın sınır bölgeleri, Dersim ve Siirt başta olmak üzere, bölgenin birçok 
alanında güvenlik barajları yapıldığı tespit edilmiştir. 

3 - Yaptığımız araştırmalar ve devletin resmi verilerine göre bölge genelinde 
kırsal alanda askeri güvenlik nedeniyle 820 kilometre“güvenlik 
yolu” yapılmaktadır. 

4 – Yine yaptığımız tespitlere göre, Şırnak, Van, Bitlis, Siirt, Bingöl ve Muş illeri 
ve bağlı ilçelerde toplamda 2000 civarında korucu kadrosu açılırken, bu 
kadronun bir bölümünün alımı tamamlanmıştır. 

Değerlendirme raporumuzda; bu karakollar, güvenlik barajları/yolları gibi 
hususların bölgede ciddi anlamda huzursuzluk yaratığını ve çözüm sürecinin de 
ruhuna aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştik. 

12 
Haziran 
2014 
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Raporumuzda öncelikle, 

*Tüm bu ihlallerin meydana gelmesine neden olan Kürt meselesinin demokratik 
bir zeminde çözümü için tıkanma noktasında olan barış sürecine yönelik 
müzakerelerin sürdürülmesi, ülkenin demokratikleşmesi önündeki engeller 
kaldırılması gerektiğini, 

*Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözümü için başlatılan süreç bir 
takvime bağlanması, TBMM’nin sürece dahil edilerek, atılmış ve atılacak tüm 
adımların yasal dayanağa kavuşturulması gerektiğini, 

*En önemlisi de; yapımı devam eden ve bölge halkında güvensizlik yaratarak, 
gerginliğe neden olan karakol, baraj, güvenlik yolu yapımlarına bir an önce son 
verilmelisi gerektiğini vurgulamıştık. 

Ancak tüm bu tespit ve uyarılarımıza rağmen, bu konuda hükümet tarafından 
herhangi bir adım atılmamış, aksine ‘kalekol’yapımlarına hız verilmiştir. Bu 
karakol yapımlarının devam ettiği yerlerden biri de Lice kırsalıydı. 30 yıllık savaş 
sürecinde büyük acılara tanıklık etmiş Lice halkı, bir yıllık süreç içerisinde olumlu 
adım atılmamasına ve karakol yapımlarının devam etmesine yönelik tepkilerini 
değişik zamanlarda ve değişik şekillerde dile getirmiştir. 

Bir yıllık süreçte bölgemizin çeşitli illerinde bu duruma tepki göstermek amacıyla 
çadır kurarak, yürüyüş yaparak, basın açıklamalarıyla, zaman zaman da yol 
kapama eylemleriyle bu tepkilerini dile getirmişlerdir. Nitekim, hatırlanacağı 
üzere 29 Haziran 2013 tarihinde yine Lice’de Kayacık karakolunun yapımı 
protesto edilmiş, yapılan protesto sırasında karakoldan açılan ateş 
sonucunda Medeni Yıldırım yaşamanı yitirmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. 

Süreçte bir ilerleme sağlanmaması ve son dönemde bölgede yaşanan askeri 
hareketlilik üzerine, bir aylık süreçte bölge halkının tepkisi daha da yükselmiş, 
bu tepki Lice’de 15 günü bulan yol kesme eylemine dönüşmüştür. 

İHD olarak, bu süre içerisinde zaman zaman diğer sivil toplum örgütlerinin de 
katılımıyla eylem alanındaki göstericilerle diyalog kurulmuş, talepleri alınarak, 
devletin ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde, eylem süresince 
yaşanan gerginliğin, olumsuz sonuçlar doğurabileceği, bu nedenle taleplerin 
karşılanması ve özellikle daha önceki tespitlerimizden yola çıkarak, karakol 
yapımlarının durdurulması gerektiği vurgulanmıştır. 

Ancak, yetkili birimlere yapılan bu uyarılar dikkate alınmamış, her zaman 
yapıldığı gibi sorun askeri birimlere havale edilerek, eylemin şiddet yoluyla 
sonlandırılması yöntemi seçilmiştir. Nitekim 15 günlük eylem süreci boyunca 
askeri birlikler defalarca eylemcilere yönelik müdahalede bulunmuş, bu 
müdahale sırasında hem göstericiler hem de askerler yaralanmıştır. 

Ayrıca, son yaşanan acı olaydan bir gün önce Diyarbakır’da AKP tarafından 
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düzenlenen ve bazı bakanların da katılım gösterdiğiçözüm 
süreci konulu çalıştay yapılmıştır. Çözüm sürecini ve çözüm yollarını konu alan 
bu çalıştayda Lice’de yaşananlar gündeme alınmazken, sorunun muhatabı olan 
Lice’deki göstericilerle görüşme ihtiyacı duyulmadığını özelikle vurgulamak 
gerekmektedir. 

OLAY: 

Tüm bu yaşananların ardından Lice’nin Biryas (Yukarı Çalıbükü) köyü 
civarında eylem yapan göstericilere yönelik askerin ateşli silah kullanması 
sonucu Ramazan Baran ve Baki Akdemir adlı yurttaşlar yaşamını 
yitirmiş, Abdullah Akkulu adlı vatandaş da ağır yaralanmıştır. 

Yaşanan olayın ertesi günü derneğimiz tarafından oluşturulan bir heyetle olayın 
yaşandığı bölgeye giderek, incelemede bulunduk. İHD Genel Başkan 
Yardımcıları Serdar Çelebi ile Osman Süzen veDiyarbakır Şube Başkanı Raci 
Bilici, Şube SekreteriAbdusselam İnceören ve Şube Saymanı Muhterem 
Süren’den oluşan heyetin çalışmaları çerçevesinde kitleye saldırının yaşandığı 
alanda incelemede bulunarak, görgü tanıklarıyla görüşüldü ve olayın oluş 
şekline ilişkin tespitlerde bulunuldu. Heyet üyeleri ayrıca olay günü hastaneye 
giderek yaşamını yitiren ve yaralananların aileleriyle görüştü. 

OLAYA İLİŞKİN TESPİTLER: 

*Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda 15 gündür devam eden yol kesme eylemi, 
takriben karayolunun 60’ıncı kilometresinde Lice’ye bağlıDuru 
(Angul) Karakolu’na varmadan 2-3 kilometre mesafede gerçekleştirilmişken, 2 
yurttaşın yaşamını yitirdiği bölge ise, yol kapatma eylemi alanının Bingöl 
istikametine doğru takriben 8-10 kilometre mesafedeki Biryas (Yukarı 
Çalıbükü) köyü yakınlarında ormanlık alan olduğu görülmüştür. 

*Biryas köyüne yakın Kevrêbel Tepesi’nin bölgeye hakim bir tepe olduğu, 
askerlerin orada mevzilendiği, mevzi içindeki çalılıkların kurumuş olması ve 
tüketilen konserve kutularından askerlerin olaydan çok önce o alana 
konuşlandığı tespit edilmiştir. 

*Askerlerin konuşlanmış olduğu alanın yol kesme eyleminin yapıldığı alana uzak 
olması, bu alanda da herhangi bir eylemselliğin olmadığı tespitlerinden yola 
çıkarak, askerlerin “operasyon amaçlı mı” orada olduğu yönünde kuşkular hem 
bölge halkında hem de heyetimizde oluşmuştur. 

*Heyetimiz olay yerinde yaptığı incelemeler sırasında askerin bulunduğu tepelik 
yerde askeri mevzilerin olduğu, mevzilerde olayda kullanıldığı düşünülen 
silahlara ait boş kovanlar olduğu, ayrıca askerlerin kumanya olarak kullandığı 
çok miktarda boş ve dolukonserve kutuları olduğu görülmüştür. Yine asker 
mevzilerine yakın bir noktada patlayıcı madde olduğu düşünülen bir cismin “bubi 
tuzağı” diye tabir edilen bir yöntemle tel bağlanmak suretiyle tuzaklandığı 
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görülmüştür. 

*Yöre halkının askeri birliğin konuşlandığını duyum alması üzerine, muhtemel bir 
askeri operasyon olabileceği yolunda kaygı ve kalekol yapımlarını protesto 
amacıyla birliğin bulunduğu alanda gösteri yaptığı tanık anlatımlarıyla da tespit 
edilmiştir. 

*Yine tanık anlatımlarına göre, gösteri yapan grubun 25-30 kişiden oluştuğu, 
askerin konuşlu olduğu tepe ile göstericilerin arasında 100-150 metre mesafe 
olduğu, eylem sırasında göstericilerin askerlerin bulunduğu alanı terk etmesi 
yönünde taleplerinin olduğu ve askerlere doğru yürümeye başladıkları, askerlere 
yaklaştıktan sonra askerlerin birkaç gaz bombasıyla onları dağıtmaya çalıştığı, 
başarılı olamayınca da kitlenin üzerine direk ateş açamaya başladığı 
anlaşılmıştır. 

*Olay yeri incelemesi ve görgü tanıklarının anlatımı sonucunda, olayın silahlı bir 
grubun askeri birliğe saldırısı sonucu çatışma çıktığına ilişkin herhangi bir 
emareye rastlanılmamış olması ve yine Genelkurmay Başkanlığı’nın yaralanan 
askerin kurşun yarası almadığı yönündeki açıklamasından yola çıkarak,  2 
yurttaşın ölümünden önce herhangi bir çatışmanın çıkmadığı tespiti yapılmıştır. 

*Olayda yaşamını yitiren Ramazan Baran’ın vücuduna isabet eden iki 
kurşununda sırt bölgesinden giriş yapıp göğüs bölgesinden çıktığı dikkate 
alındığında askerlerin göstericilere arkadan silah sıktığı ve öldürme kastıyla ateş 
edildiği tespiti yapılmıştır. 

CEVAP BEKLEYEN SORULAR: 

*Yaklaşık 15 gündür devam eden ve karakolların yapımı ile askeri operasyonlara 
karşı olduğu belirtilen eyleme dönük bugüne kadar çözüme yönelik siyasi iktidar 
tarafından neden adım atılmamıştır, atılmış ise neler yapılmıştır? 

*Karakolların yapımına son verilmesi ve barış sürecinin ilerlemesi amacıyla 
yapıldığı belirtilen gösterilere dönük meselenin diyalog yoluyla çözümü fırsatı 
varken, neden sadece askeri yöntemlere başvurulmuştur? 

*Yukarıda tarif ettiğimiz üzere, olayın olduğu yerdeki askeri birlik o alanda 
herhangi bir gösteri veya yol kesme eylemi olmamasına rağmen, o alanda 
askerlerin bulunma amacı nedir? 

*Silah kullanma emrini kim vermiştir, halka ateş edilmeden uyarı yapılmış mıdır? 
25-30 kişilik bir grubu dağıtmak için neden bu kadar ağır sonuçlara yol açıcı bir 
yöntem izlenmiştir? 

*Ölümle sonuçlanan olay sonrası adli ve idari makamlar etkin bir soruşturma 
yürütmüş müdür? Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapılarak, 
deliller toplanmış mıdır? Söz konusu askeri birlikten görevden alınan olmuş 
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mudur? Ayrıca şu ana kadar neden herhangi bir fail tutuklanmamıştır? 

*Bölgede karakol yapımlarına bunca tepki varken ve “çözüm süreci” adı altında 
bir süreç devam ederken, karakol yapımları neden hala devam etmektedir? 

SONUÇ OLARAK: 

Heyetimiz seçilen protesto yönteminin farklı olsa da amacının çözüm sürecine 
katkı ve barışçıl bir etkinlik olduğunu, ancak devletin ve siyasi iktidarın bu 
protesto eylemini görmezden gelerek göstericilerin taleplerini dinleyip çözüm 
bulma yerine olayı askeri birliklere havale ederek protestoyu şiddetle 
sonlandırma yolunu seçmiş olmasından kaynaklı 2 sivil yurttaşın yaşamını 
yitirmesine yol açtığı kanaatine varmıştır. Çözüm sürecinin belirgin olmaması, 
bölgedeki askeri hareketlilik ve karakol yapımının devam etmesi halinde bu ve 
buna benzere olayların olma riskini taşıdığı kamuoyunun bilmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz. Bu nedenle siyasal iktidar, süreci geren böylesi olayların önüne 
geçmek için acilen tedbir almalı ve karakol yapımlarına son vererek, çözüm 
sürecinde daha etkin adımlar atmalıdır. 

Ayrıca olayın savcılık tarafından etkin bir şekilde soruşturularak sorumluların 
yargı önüne çıkarılması gerekmektedir. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 205	

26 Işid Çeteleri Tarafından Federal Kürdistan Bölgesi’nin Şengal Kentine Yapılan Saldırı Ve 
Katliamların Ardından, Göç Eden Yurttaşların Durumuna İlişkin İnceleme Raporu 
 
 
Word Bekleniyor. 

14 
Ağustos 
2013 

27 
İnsan Haklari Örgütleri Kobane-Suruç Ziyareti Raporu 
 
 

Kobanê-Suruç Ziyareti Raporu 
25 Eylül 2014 

İnsan Hakları Örgütleri 
Helsinki Yurttaşlar Derneği - İnsan Hakları Derneği 

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
Göç Platformu 

 

Kobanê’ye yönelik İD/IŞİD/DAİŞ güçlerinin ağır silahlar ile başlattığı saldırıların 
yol açtığı başta göç ve sığınmacıların durumu olmak üzere yaşanan insan 
hakları ihlallerini yerinde gözlemlemek amacıyla Türkiye’de hak temelli çalışan 
insan hakları örgütleri temsilcileri 25 Eylül 2014 tarihinde Kobanê-Suruç 
sınırında yaşanan gelişmeleri yerinde incelemek üzere bir saha ziyareti 
gerçekleştirmişlerdir. Ziyaret yalnızca sınırda yaşananların yerinde gözlenmesini 
değil, aynı zamanda Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’ün ziyaret edilmesini, sahada 
ilk günden itibaren gözlemlerde bulunan İHD Şanlıurfa Şubesi’nde ve Mazlum 
Der Şanlıurfa Şubesi’nde bilgi alınmasını, Suruç-Kobanê sınırındaki Mürşitpınar 
sınırı kapısı, Yumurtalık sınır geçişi, Süleyman Şah Parkı/Çadırkenti, Suruç ilçe 
merkezi ve Kobanê kenti izlenimlerini de içermektedir.  

Heyette İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Mazlum Der Genel Başkanı 
Faruk Ünsal, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Derneği Başkanı Taner 
Kılıç, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi Coşkun Üsterci, HYD Yönetim Kurulu Üyesi 
Emine Uçak Erdoğan, İHD Genel Başkan Yardımcısı Serdar Çelebi, İHD ve 
Mazlum Der Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, 
İHOP Sekretarya Üyesi Barış Karacasu yer aldı. Heyete Suruç’ta Akdeniz Göç-
Der Başkanı Selahattin Güvenç ve Göç Platformu temsilcileri de katıldı.  

Heyet 25 Eylül 2014 Perşembe sabahı erken saatlerde Diyarbakır’da buluşarak 
kara yoluyla Şanlıurfa’ya geçti. Burada önce İHD Şanlıurfa Şubesi ziyaret 
edilerek sığınmacıların 20-21 Eylül 2014 tarihinden itibaren Suruç’ta ki sınır 

03 Ekim 
2014 
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kapılarından kitlesel girişi ile birlikte bölgede görev yapan şube yöneticiler ile 
görüşüldü, bu süreçte yaşanılan sorunlar hakkında bilgi alındı. 

Bu görüşmenin ardından önceden alınan randevu çerçevesinde Şanlıurfa Valisi 
İzzettin Küçük ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmeye yukarıda belirtilen heyetin 
yanı sıra İHD Şanlıurfa Şubesi yöneticileri ve Mazlumder Şanlıurfa Şubesi 
yöneticileri de yer aldı.  

Heyetimiz daha sonra sığınmacıların kitlesel giriş yaptığı Yumurtalık 
Noktası/Kapısını ziyaret etti. Burada AFAD yetkilisinden sığınmacıların kabul 
prosedürü hakkında bilgi alındı, giriş noktasında ki organizasyon incelendi ve 
bazı sığınmacılar ile görüşmeler yapıldı.  

Heyetimizin üçüncü ziyaret yeri Süleyman Şah Sığınmacı Kampı oldu. 
Yetkililerden halen kuruluş aşamasında olan kamp hakkında bilgiler alındı. 

Heyetimizin son durağı ise Mürşitpınar ve Yumurtalık sınır kapıları oldu. Gelen 
başka heyetlerin temsilcileri ile birlikte Kobanê’ye geçilerek Kobanêli ve Rojavalı 
yetkililer ile görüşüldü. Kobanê halkına dayanışma mesajları iletildi. Kobanê’ye 
geçiş yapan karma heyette İnsan hakları savunucularını temsilen sadece İHD 
Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan yer aldı.  

Suruç ilçe merkezinde ve çevresinde yoğun bir hareketlilik gözlemlendi. Edinilen 
bilgi ve gözlemler sonucu sığınmacıların, yetkililerin de teşvik etmesiyle,  Suruç 
ve çevresinde kalabalıklar şeklinde, çok zor koşullarda yaşamaya çalıştıkları, 
beslenme sorunlarının yanı sıra temel hijyen maddeleri ve özellikle kışın 
yaklaşması ile birlikte battaniye ve kışlık giyim malzemesi vb. ihtiyaçların 
öncelikli olduğu tespit edilmiştir. 

 

* * * 

İHD ve Mazlumder Şanlıurfa Şubelerinde Değerlendirme 
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İHD ve Mazlumder Şanlıurfa Şubesi yetkilileri yapılan ön toplantıda, 19 Eylül 
2014 tarihinde sınırda başlayan yığılmalar ve sonrasında yaşananlara ilişkin 
özellikle şu sıkıntılara dikkat çektiler: 

1. Geçişlerde ilk günlerde kimlik sorulduğu ve kimliği olmayanların sıkıntı 
yaşadıkları, daha sonra bu uygulamanın gevşetildiği 

2. Ancak geri dönüşlerde kimlik hâlâ sıkıntılı, özellikle ailesini bırakıp geri 
dönmek isteyen erkekler kimlikleri yok ise dönmekte sıkıntı yaşadıkları. 

3. Kaç kişinin geldiği ile ilgili değişik sayılar verildiği, kayıtların özellikle 
geçişin yaşandığı ilk günlerde sağlıklı olmadığı 

4. Sığınmacıların hayvanları ile araçlarının Kobanê tarafında tutulduğu, 
Türkiye tarafına geçişine izin verilmediği 

5. Kobanê’den gelenlere destek olmak amacıyla gelenlere ciddi ve sert 
müdahaleler olduğu, hatta bu kişilerin Suruç'a dahi alınmadıkları, bu 
müdahaleler nedeniyle sınırın iki tarafındaki insanların dağılabildikleri ve 
mayınlı arazilere girdikleri. 

6. Geri dönüşlerde kadınların da erkek polisler tarafından arandıkları, bu 
durumun geçişlerin ilk günlerinde Türkiye’ye girişlerde de yaşandığı  

7. Geçişlerin başlaması öncesinde çok sayıda insan 2 gün boyunca sınırda 
bekletildiği ve insani yardım da yapılmadığı 

 

Şanlıurfa Valisi ile Toplantı 
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İHD Şanlıurfa Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından daha önceden 
alınan randevuya binaen Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ile görüşmeye geçildi. 
Vali İzzettin Küçük’e gerek heyetin daha önceki izlenimleri gerekse de İHD ve 
Mazlumder Şanlıurfa şubelerinden ilk günden beri sahada çalışmakta olan 
yetkililerin gözlemleri bağlamında yaşanmakta olan sıkıntılar aktarıldı, bunlarla 
ilgili bilgi alındı. Vali İzzetin Küçük bu konularda şu bilgileri heyet üyeleri ile 
paylaştı:  

 

1. Kobanêlilerin kabul edildiği 
ilk gün sınırda toplam 11 ayrı 
yerden geçiş yaşanmış. Bu 
geçişler sırasında kayıt 
alınamamış, sadece sayım 
yapılabilmiş. İddiaya göre o 
gün 70 bin kişi giriş yapmış. 
Vali İzzetin Küçük, bu emri 
kendisinin verdiğini söyledi.  

Valiliğin resmi açıklamasına 
göre 25 Eylül 2014 tarihi itibari 

ile 138 bin kişi Türkiye'ye geçmiş. Giren kişilerin sayısına ilişkin değişik 
rakamlar var, 30 bin ile 140 bin arasında değişiyor. Valilik gelenlerin büyük 
bir çoğunluğunun kaydının almadığını kabul etmekle birlikte 138 bin 
rakamında ısrarcı oldu. Şube yöneticilerimizin bu kadar çok insanın 
nerelerde barındırıldığına dair soruları, akraba yanı diye cevaplandı ve 
karşılık bulmadı.  

2. Halihazırda biri Yumurtalık ve diğeri Kendirli'de olmak üzere iki yerden 
giriş yapılmakta olduğu söylendi. Bu iki “kapı” sürekli açıkmış, yalnızca bir 
gün 4 saat için kapalı kalmış. Bunun nedeninin de [girişlerde yaşanan 
sıkıntılar ve destek olmayan gelenlere müdahaleler nedeniyle] sınırın öbür 
tarafında taş atılması olduğu iletildi.  

3. 25 Eylül 2014 tarihi itibari ile 1.500 kişi de Kobanê’ye Mürşitpınar Sınır 
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Kapısı üzerinden geri dönmüş. Geri dönenlere ilişkin nasıl bir kayıt sistemi 
olduğu ve girenlerle karşılaştırılıp karşılaştırılmadığını hakkında ise bilgi 
verilmedi.  

Sorulan soru üzerine Vali,  Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan yapılan geri 
dönüşler sırasında sığınmacılara kimlik sorulması uygulamasının olduğunu 
ancak bu uygulamayı katı olarak uygulamadıklarını ancak sınırdan 
çıkanların kim olduklarının tespiti meselesinin önemli olduğunu, zira 
bölgede bulunan çoğu kişinin aynı zamanda Kürtçe ve Arapça 
konuşabildiğini, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edilenlerin 
çıkışına izin verilmediğini. Ayrıca geri dönüş yapan kadın sığınmacıların 
sınır kapsısında erkek polislerce arandığı aktarılınca Vali, hemen ilgili 
kişileri arayarak o noktaya bir kadın polisin gönderilmesi talimatını 
vermiştir. 

4. İlk 24 saatte sığınmacıların oluşturduğu izdiham özellikle mayınlı alanda 
ciddi tehlike yaratmış. Mayın patlaması sonucu bir kadın yaralanmış, bir 
bebeğin ise eli kopmuş.  Patlama çocukların mayınlı alanda beklerken 
mayınlar ile oynaması sonucu olmuş.  

5. Kobanê’nin IŞID vahşetine karşı direnmesi karşısında, Kobanê’li 
Kürtlerle Türkiye’deki akrabaları olan Kürtlerin ve Kürtlerle dayanışmak 
isteyen çevrelerin dayanışmak amacı ile Suruç sınır hattına gelmelerinin 
engellendiği, gelenlere yönelik sık sık aşırı güç kullanılarak kitlenin zorla 
dağıtıldığı, bu duruma son verilerek bir diyalog ortamı oluşturulmasını ve 
kurulacak diyalogla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine açık olarak 
sorunların çözülebileceği Valiye ifade edilmiş olmasına karşın, Vali net bir 
dille manevi destek için gelenlerin Suruç’a alınmayacağı söylenmiştir.  

Güvenlik güçlerinin ülkenin dört bir yerinden dayanışma amacıyla gelenlere 
karşı yoğun şiddet kullanıldığının hatırlatılması üzerine Vali, dayanışmanın 
önemli olduğunu ama gelenlerin kendilerine ayak bağı olduğunu, kalabalık 
yaptığını, trafiği kilitlediğini,  sığınmacılara ilaç, yemek ya da benzeri bir 
yardım hizmetinde bulunmadığını bu nedenle de dayanışma için gelenleri 
istemediklerini belirtti. 

6. Sığınmacıların beraberlerinde getirdikleri büyük ve küçükbaş 
hayvanların geçişine neden izin verilmediğinin Vali’ye sorulması üzerine, 
sınırda tel örgülerin ardında, mayınlı olmayan arazide 17-20 bin civarında 
küçükbaş ve 5 bin civarında da büyükbaş hayvanın bekletildiği belirtildi. 
Sınırın diğer tarafında bekletilen hayvanların sağlık gerekçesi ile 
bekletildiği, aralarında şap dahil pek çok hastalık taşıyan hayvanlar olduğu 
söylendi. Ayrıca bu hayvanlara valilikçe her gün ot ve su verildiği belirtildi. 
Aslında bu hayvanların satın alınması, bulaşıcı hastalık olanların itlaf 
edilmesi, sağlıklı olanların ise uygun bir biçimde değerlendirilmesi 
düşünüldüğü yönünde çalışma yapıldığı aktarıldı. Heyetimizin Yumurtalık 
giriş noktasında konuştuğu bazı sığınmacılar ise IŞİD militanlarının 
geceleri hayvanları kaçırdığını ya da telef ettiğini söylediler.  
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Yine sorulan soru üzerine Vali, sığınmacıların beraberinde getirdikleri 
araçların belge ve ruhsatlarının olmadığı, üzerlerinde silah ve bomba 
gizlenmiş olabileceği kaygısıyla geçişlerine izin verilmediğini belirtti.  Bu 
nitelikteki araçlara daha önceki geçişlerde izin verildiğinin hatırlatılması 
üzerine Vali, henüz sığınmacı kabul organizasyonunun 
tamamlanamadığını, tamamlandıktan sonra gereğinin yapılacağını belirtti. 
Halen sınır hattının Türkiye bölümünde bir araç parkının yapılarak araçların 
orada bekletildiği belirtildi. 

Hayvanlarını ve arabalarını bırakmak istemediği için kampa veya başka bir 
yere gitmeyip arazide kalan Kobanêliler olduğu belirtilmeli. Arazilerde 
dağınık olarak kalan bu kişiler için de yardım çalışması yapılması 
gerekmektedir. 

7. Yaralı IŞİD militanlarına sağlık hizmeti verilip verilmediği sorulduğunda 
ise çatışmalarda yaralanarak getirilen herkese hangi taraftan olduğuna 
bakılmaksızın BM kuralları gereğince tedavi hizmeti verildiğini, daha 
sonrada geldikleri yere geri gönderildiğini belirtti.  

8. Vali gelen sığınmacıların büyük oranda Suruç ve Şanlıurfa’da yaşayan 
akrabalarının yanına gitmeleri yönünde teşvik edildiğini, akrabası 
olmayanların ise kamplarda kaldığını belirtti. Kamp organizasyonunun 
henüz yeterli olmadığını süreç içerisinde sığınmacı sayısının aratabileceği 
olasılığına göre 20 bin kişi kapasiteli bir kamp oluşturmayı planladıklarını 
belirtti. 

9. Kamplarda ve giriş noktalarında görev yapan uzman ve pratisyen 
doktorlar ile diğer sağlık personeli sayısı ile verilen sağlık hizmetlerinin 
niteliği sorulduğunda Vali soruyu yanıtsız bırakmakla birlikte ellerinde 30 
adet ambulansın olduğunu söyledi. 

10. Vali yürütülen çalışmalar hakkında genel olarak “şimdiye kadar ‘biz her 
şeyi çok iyi yaptık’ demiyoruz, bir günde 80.000 kişi gelince bazı sorunlar 
olabilir, bunun bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir”, demiştir.  

 

Yumurtalık Köyü Sınır Geçiş Noktası 
Heyet Şanlıurfa Valilik’indeki toplantının ardında Suruç’a hareket etti. Her ne 
kadar sığınmacıların önemli bir bölümünün akrabalarının yanına yerleştiği 
söylendiyse de Suruç içinde sokakta yaşayan çok sayıda Kobanêli olduğu 
gözlemlendi.  

Bunun yanında bütün boş dükkanlar, düğün salonları, spor tesisleri, belediyenin 
bütün tesisleri ve bitmemiş inşaatlara Kobanêliler yerleşmişti. Civar köylerde de 
çok sayıda Kobanêlinin olduğu gözlendi. Edinilen bilgilere göre örneğin bulgur 
fabrikasında 700 kişi, Karaca Köyü’nde 980 kişi kalmaktadır. Suruç’ta görüşülen 
muhtarlardan edinilen bilgilere göre ise Suruç’ta ve civar köylerde 28 bin kişi 
bulunmakta imiş.  
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Suruç Belediyesi tarafından bir koordinasyon merkezi kurulmuş, bu merkeze 
bağlı ekipler yerleştirme ve beslenme sorunları ile ilgileniyorlar, sabah ve akşam 
olmak üzere 2 öğün yemek dağıtılıyor.  

Suruç içinde gerek Kobanêliler gerek Suruçlularla yapılan görüşmelerde 
yaşanan çatışmalarla ve öncesi ile ilgili belli kanaatleri olduğu da 
gözlemlenmiştir. Kobanêliler öncelikli olarak geri dönmek istediklerini 
belirtmişlerdir. Ancak çatışmaların daha sürebileceği, Türkiye’nin İD/IŞİD’e 
yardım ettiği kanaati hakimdir. Bu yıl boyunca trenlerle askeri mühimmatın sınıra 
getirildiğini ve İD/IŞİD’e teslim edildiğini gördüğünü söyleyenler de 
bulunmaktadır. Ancak buna dair ellerinde kanıt olup olmadığı sorulduğunda 
herhangi bir kaytılarının olmadığını söylediler. 

Görüştüğümüz Suruçlularda ise Kobanê saldırısı olmadan 10 gün önce Suruç’ta 
çok sayıda asker, polis ve diğer memurların görevlendirildiği; AFAD ve Kızılay’ın 
önceden hazırlıklara başladığı, bu nedenle Kobanê’ye yapılacak saldırıdan 
Türkiye’nin önceden haberdar olduğu kanaatinin yaygın olduğu gözlemlendi.  

Heyet öncelikli olarak geçişlerin yapıldığı iki “kapı”dan biri olan Yumurtalık’ı 
ziyaret etti ve burada yetkililer ile sığınmacılarla görüştü.  

Sınırdan geçişlerde üç aşamalı bir sistem vardı. İlk aşama güvenlik araması 
yapılıyordu, ikinci aşamada yanlarında getirdikleri eşyaların araması, üçüncü 
aşamada da sağlık taraması, çocukların aşıları ve kayıt vardı. AFAD ve Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü koordineli çalışıyordu, karşılama ve yerleştirme 
işlerinden AFAD, kayıt ve takip işlerinden de Göç İdaresi sorumlu idi. Burada 
elle alınan kayıtlar daha sonra sisteme işleniyormuş. Ayrıca BMMYK ve Kızılay 
da sahada idi, hem sınırda hem Suruç’un içinde. İlk girişte Kızılay kişi başına 
yiyecek olarak 3 paket bisküvi ve su dağıtmaktaydı.  

 
Yapılan izlemenin oldukça rahat koşullarda gerçekleştirildiğini, görevlilerin insan 
hakları örgütlerinin temsilcilerine anlayışla yaklaşıp yardımcı olmaya 
çalıştıklarını söylemek mümkün. Ancak gerek heyetimizin ziyareti öncesinde 
gerek sonrasında hem geçişlerin yaşandığı iki geçici kapı civarında hem de sınır 
boyunca ve Suruç’ta dayanışma amacıyla gelen kişilere yönelik güvenlik 
güçlerinin müdahalelerinin ve aşırı güç kullanımının olduğunun da bir kere daha 
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altını çizmek isteriz.  

Neredeyse sıfır noktasına kadar inebildiğimiz ziyaret sırasında hem oradaki 
güvenlik güçleri ile AFAD ve Göç İdaresi yetkilileri hem de Kobanêli 
sığınmacılarla görüşme şansımız oldu. Ağırlıklı olarak kadın, çocuk ve yaşlıların 
olduğu dikkat çekiyordu Gelen erkeklerin de daha sonra geri döndükleri söylendi 
ki Mürşitpınar Sınır Kapısı’na gittiğimizde bazılarına tanık olduk.  

Gelenlerin kaydının yapılmasının ardından önemli bir bölümünün akrabaları 
tarafından alındığı AFAD yetkilileri tarafından iletildi. Diğer kişiler ise oldukça 
yakın sayılabilecek Süleyman Şah Parkı’ndaki çadırlara naklediliyorlarmış. 

Sınırda ilk giriş yapan sığınmacılarla yapılan görüşmelerde İD/IŞİD’in girdiği 
köyleri buldozerlerle yıktığı, esir aldıkları bazı kişilerin kafalarını kestikleri 
aktarıldı. Elektrik ve suların kesilmiş olduğu, hayvanların bir bölümünün de telef 
olduğu söylendi. Şanlıurfa Valisi’nin aktardığı hayvanların satın alınabileceği 
planının sığınmacılarca bilindiği, fakat herhangi bir girişimde bulunulmadığı 
öğrenildi. 
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Heyetimiz Yumurtalık geçiş noktasında yaptığı gözlemlerde aşağıdaki tespitleri 
yapmıştır: 

• Kobanê çevresindeki köylerden ve kısmen Kobanê’den gelen ve bu 
noktadan giriş yapan sığınmacıların oldukça yorgun ve bitkin, hijyenlerinin 
yetersiz ve yanlarında çok az eşya olduğu gözlendi. Sığınmacıların büyük 
çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturmaktaydı.  

• Giriş Noktası üç aşamalıydı. Sınır çizgisine yakın ilk aşamada 
sığınmacıları askerler karşılıyordu. Hayvanlarını ve araçlarını sınırın 
dışında gösterilen yere bırakan sığınmacılar güvenlik kontrolünden 
geçmelerin ardından ikinci aşamaya geçiyorlardı. Burada bekleyen polisler 
sığınmacıların ve yanlarında getirdiklerinin ince aramasını yapıyorlardı. 
Daha sonra üçüncü aşmaya geçen sığınmacılar önce sağlık çadırında çok 
genel bir sağlık muayenesinden geçirilip çocuklara “tetanoz ve çocuk felci 
aşısı” yapıldıktan sonra kayıtların yapıldığı araca yönlendiriliyordu. Kayıt 
aracında sığınmacıların tek tek kayıtları yapıldıktan sonra gidecekleri yer 
saptanıyordu. En sonunda da giriş noktasını ayıran bariyerlerin dışında 
bekleyen otobüslere bindirilerek, akrabalarının yanına ya da kampa 
gönderiliyorlardı.  

• Giriş noktasında görev yapan personel çok yorgun ve bıkkın 
görünüyordu. Son iki günde iki bin civarında sığınmacı gelmiş. AFAD 
yetkilileri bu sayının en düşük giriş sayısı olduğunu belirtiler.  
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• Bu bölgede bulunan sağlık çadırında görev yapan sağlık çalışanı sayısı 
ve uzmanlıkları tam olarak öğrenilemedi. Konuştuğumuz görevliler toplam 
30 sağlık çalışanının görev yaptığını tahmin ettiklerini, vardiya usulü 
çalıştıkları için toplam sayıyı tam kestiremediklerini belirttiler. O sıra da 
çadırda 6-7 kişi görev yapıyordu. Çadırın arkasında da üç adet ambulans 
beklemekteydi. 

 

Süleyman Şah Parkı / Çadırkenti (Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktası Yanı) 

 
Heyetimiz bu ziyaretin ardından akrabaları tarafından alınmayan sığınmacıların 
yerleştirildiği, sınıra çok yakın konumda olan Süleyman Şah Parkı’ndaki 
“çadırkent”e geçti. Burası görece oldukça küçük bir kamp idi, görevli AFAD 
çalışanlarınca verilen bilgiye göre toplam yaklaşık 400 kişilik 8-10 büyük çadır 
vardı. Ancak çadırlarda sadece 200 kişi olduğu söylendi. Kampta kalanlarla 
yapılan görüşmelerde resmi kamplarda kalmak istemediklerini, kendilerini 
güvende hissetmediklerini, bu nedenle kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılmayı 
tercih ettiklerini öğrendik.  

Kampın tuvalet banyo ve mutfak gibi alt yapısı henüz tamamlanmamıştı. Kampta 
henüz bir sağlık merkezi oluşturulmamıştı. Sağlık sorunları olanlar ambulanslar 
ile Suruç’a gönderiliyormuş. Kampta kalanlara Kızılay tarafından günde 3 öğün 
dışarıdan yemek getiriliyormuş. 

Yetkililer, gelenlerin bazılarının bir süre sonra akrabaları tarafından alındıkları ya 
da koşullar nedeniyle ayrılabildiklerini ilettiler. Heyetimiz uygun olmayacağı 
gerekçesi ile çadırlara girmediği gibi fotoğraf da çekmemeyi tercih etmiştir.  

Bu parkın hemen yanına ikinci bir çadırkent daha kuruluyordu. Bu bölümün de 
tamamlanması ile kapasitenin 5 bine çıkacağı söylendi.  

 

Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktası Gözlemleri 
Heyetimiz Süleyman Şah Kampı’nı ziyaretinin ardından geri dönüşler için 
kullanılan Mürşitpınar Sınır Kapısı’na geçmiştir. Buradaki izlemenin yanısıra 
gelen başka heyetlerin temsilcileri ile birlikte Kobanê’ye geçilerek Kobanêli ve 
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Rojavalı yetkililer ile görüşüldü. Kobanê halkına dayanışma mesajları iletildi. 
Kobanê’ye geçiş yapan karma heyette insan hakları savunucularını temsilen 
sadece İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan yer aldı. 

Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda bulunduğumuz süre zarfında gözlemlerimiz ise şu 
biçimde sıralanabilir: 

• Mürşitpınar Sınır Kapısı geri dönüşlerin yapıldığı tek ve Kobanê’ye en 
yakın nokta. Burada bulunduğumuz sürede zaman zaman çatışma  ve 
patlama sesleri duyduk. Sınır kapısına yaklaşırken Kobanê’nin yaslandığı 
tepenin ardında patlama sesleri duyduk ve yoğun duman gördük.  

• Heyetimiz Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda yaklaşık bir saatten fazla bir süre 
gözlem yaptı. Bu sırada onlarca sığınmacı geri dönüş yapmak üzere sınır 
kapısına geldi. Vali’nin söylediklerinin aksine sığınmacılara güvenlik 
görevlileri (polisler) tarafından kimlik sorulduğu, ancak kimlik 
gösteremeyenlere de geçiş izni verildiği görüldü. Ayrıca arama yapmak 
üzere bir kadın polisin hâlâ bu noktada bulunmadığı da tespit edilmiştir.  

• Geri dönüş yapanların büyük çoğunluğunu ailelerini getirdikten sonra geri 
dönen genç erkekler oluşturmaktaydı. Bununla birlikte dönüş yapanların 
içinde az sayıda küçük çocuklu aileler ve daha yaşlı erkekler de 
bulunuyordu. 

• Sınır kapısı önünde beklediği süre içerisinde Batman Belediyesi’ne ait bir 
ambulans iki kez Kobanê’den çıkış yaptı. Çevrede bekleyenlerin ifadelerine 
göre ambulanslar yaralı taşıyordu.  

• Bu arada Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gönderilen insani yardım 
malzemesi taşıyan 6-7 kadar TIR’ın da yüklerini boşalttıktan sonra 
Kobanê’den çıkış yaptığı gözlemlendi.    

 
Kobanê’ye Geçen Heyette Yer Alan İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan’ın Gözlemleri  
İnsan Hakları Heyeti Mürşitpınar Sınır Geçiş Noktası önüne geldiğinde HDP’den 
içlerinde milletvekillerinin de olduğu bir heyetle karşılaşmıştır. Güvenlik 
görevlileri ile yapılan görüşmeler sonucunda HDP heyeti içerisinde bulunan 
milletvekilleri, bir kısım parti yöneticileri ve insan hakları heyetini temsilen İHD 
Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın sınırı geçerek Kobanê de bulunan yetkililer 
ile görüşmesine izin verilmiştir.  

Sınırın hemen yanında bulunan Kobanê kentinde PYD Eş Genel Başkanı Asya 
Abdullah, Kobanê Kantonu Başbakanı Enver Müslim ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede heyetimizden bahsedilmiş ve 
insan hakları heyetinin Kobanê halkı ile dayanışma duyguları iletilmiştir. Yetkililer 
heyetimizin orada bulunmasından dolayı duydukları memnuniyeti iletmiş ve bu 
durumun kendilerine manevi olarak güç kattığı ifade edilmiştir. Kobanêli yetkililer 
ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin İD/IŞİD’e yönelik hava harekatlarının 
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İD/IŞİD’in Kobanê’ye ilerleyişini durduramadığını, dolayısıyla etkili bir harekat 
olmadığını, Kobanê halkının uluslararası toplumdan yardım alamadığını, silah 
taleplerinin yerine getirilmediğini, İD/IŞİD örgütünün zaman zaman Türkiye 
üzerinden sızmalar yaparak saldırıda bulunduğunu, yardım alınabilecek tek kara 
parçasının Türkiye tarafı olduğunu ancak buradan da Kobanê halkına silah 
yardımına izin verilmediğini, tüm bunlara karşın Kobanê’nin tarihi bir direniş 
gerçekleştireceğini ve asla kentin İD/IŞİD vahşetine teslim olmayacağını ifade 
etmişlerdir.  

Heyet, yaklaşık 45 dakikalık görüşme ve izlenimlerden sonra Mürşitpınar Sınır 
Geçiş Noktası’na geri dönmüştür. 

 
 

28 Kobane Direnişi İle Dayanışma Kapsamında Yapılan Eylem Ve Etkinliklere Müdahale Sonucu Meydana 
Gelen Hak İhlalleri Raporu (2-12 Ekim 2014) 
 

Suriye/Rojava Bölgesi’nde bulunan Kobanê Kantonu’na yönelik ilki Temmuz 2014’te, ikincisi ise Irak 

Şengal bölgesi Ezidi soykırımından sonra olmak üzere Eylül 2014’te başlayan IŞID isimli cihatçı ve 

soykırımcı çeteci örgütün saldırıları sonucu  yüzlerce köy erkenden boşaltılarak sivil katliamın önüne 
geçilmiş ancak başta siviller olmak üzere IŞID ile savaşan YPG ve YPJ güçlerinin geri çekildiği Kobanê 

kentinin direnişi halen sürmektedir. 

  

Kobanê direnişi ile dayanışmak ve IŞID isimli çeteci vahşi örgütün başta Ezidiler olmak üzere 

kendisinden farklı olan tüm grup ve inançlara yönelik saldırılarını protesto etmek amacı ile Türkiye’nin 

çok büyük bir kesiminde ve Türkiye Kürdistan’ında yaygın gösteriler yapılarak protestolar 

gerçekleştirilmiştir. 

  

5 Ekim 2014 günü Suriy/Rojava Bölgesi’nde örgütlü bulunan ve en önemli siyasal parti olan PYD 

Eşbaşkanı Salih Müslim’in Kobanê kenti ile ilgili acil çağrı yapması ve her kimin ne yapacaksa şimdi 

yapsın şeklindeki çağrısı üzerine protesto gösterileri artmaya başlamıştır. 6 Ekim 2014 günü Abdullah 
Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın abisi ile İmralı Adası’nda yapmış olduğu görüşmeden sonra Kobanê 

ile ilgili olarak Abdullah Öcalan’ın “sonuna kadar direniş olmalı” sözlerini kamuoyuna yansıtmasından 

sonra Türkiye Kürdistan’ındaki gösteriler artmaya ve büyümeye başlamıştır. Aynı gün DTK tüm Kürtleri 

ve dostlarını Kobanê için seferberliğe davet etmiştir. Aynı gün HDP 21. Gününe giren Kobanê direnişinin 
sahiplenilmesi ve Türkiye’nin Kobanê’ye yardım güzergâhını açması için tüm kitleleri protesto gösterileri 

yapmaya davet etmiştir. 7 Ekim 2014 günü KCK Eşbaşkanlığı da Kobanê için yapılan gösterilerin 

aralıksız olarak sürdürülmesi çağrısı yapmıştır. 
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Gösterilerde devlet şiddetinin yaygın olarak kullanılması sonucu çok sayıda kişinin yaşamın yitirmesi ve 

kamu/özel bina ve işyerlerine yönelik saldırıların artması nedeni ile başta HDP olmak üzere DTK, DBP, 

STK’lar ve yetkililerin açıklamaları ile ortamın sakinleşmesine dönük çağrılar yapılmıştır. 

  

TÜRKİYE’NİN DURUMU 

  

TCK’nun 13.maddesinde soykırım ve insanlığa karşı suçların vatandaş veya yabancı tarafından yabancı 

ülkede işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanacağı açıkça yer almaktadır. 

  

2 Ekim 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan TBMM’nin 1071 sayılı kararı ile tezkere kabul 
edilmiş, bu tezkere ile Türkiye’nin Kobanê’ye yardım edilmesi ile ilgili talepleri karşılaması yönünde 

yasal dayanak oluşturulmuştur. 

  

IŞID isimli cihatçı ve soykırımcı çeteci örgütün 3 Ağustos 2014 tarihinde Irak Şengal Bölgesi’nde 

Ezidilere yönelik gerçekleştirdiği soykırım uluslar arası toplum tarafından lanetlenmiştir. Bu örgütle ilgili 

olarak BM Güvenlik Konseyi’nin 2170 ve 2178 sayılı kararları bulunmakta olup, bu kararlarla bu tip 

örgütlerle mücadele edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

  

Suriye/Rojava Bölgesi’nde nüfusun önemli bir kısmı Kürtlerden oluşmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye’de 

yaşayan Kürtler ile Suriye’de yaşayan Kürtler birbirlerinin akrabalarıdırlar. IŞID’ın Kobanê’ye 
saldırısından sonra onbinlerce insanın Eylül ayında Türkiye’ye sığınması karşısında Kobanê kentinin 

kendini savunması için gerekli desteği sağlayabileceği tek güzergâhın Türkiye üzerinden olduğu 

gerçeğinden hareketle hükümetin bu konuda gerekli adımı atmasını sağlamaya dönük olarak yaygın 

protesto gösterileri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda belirteceğimiz rapor bu gösteriler sırasında devlet şiddeti, 

devlet güçlerinin göz yumması sonucu paramiliter grupların şiddeti sonucu meydana gelen hak 

ihlallerinden bahsedilmiştir. 

  

ÇEŞİTLİ SİYASİ PARTİ VE STK’LARIN AÇIKLAMALARI 
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BM Genel Sekreteri Baki Mum Kobanê için koalisyon güçlerinin elinden geleni yapması gerektiğini 

açıklamıştır. AB ve Avrupa Konseyi yetkilileri Kobanê için duyarlılık çağrıları yapmıştır. 

  

Türkiye’de Kobanê’ye yardım koridoru açılması ile ilgili olarak ve devam eden olayların sakinleştirilmesi 
amacı ile 21 örgüt tarafından ortak açıklama yapılmış, bunun dışında HDP, DBP, DTK, İHD, TİHV, 

Uluslar arası İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı tarafından açıklamalar 

yapılmıştır. 

  

Kobanê direnişi ile ilgili olarak BM Suriye özel temsilcisi Staffan Mistura yaptığı açıklamada “IŞID’ın 

Kobanê’ye yönelik saldırısının durdurulması için acil çağrı yapılmıştır”   

  

Göstericilerin daha çok mala zarar vermeye dönük uyguladıkları şiddet bu raporun konusu değildir. İnsan 

hakları savunucuları her zaman şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmesine karşıdırlar. Nitekim 7 Ekim 2014 

günü TBMM önünde gerçekleştirdiğimiz oturma eyleminde yaptığımız açıklamada bu tutumumuzu ortaya 

koyduk. 

  

SİYASAL İKTİDARIN VE DEVLET GÖREVLİLERİNİN SÖYLEM VE EYLEMLERİ 

  

Sayın Cumhurbaşkanı 9 Ekim 2014 günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de devam eden protestoların 

Kobanê ile ilgisi olmadığını, kamu binalarına ve araçlara zarar verildiğini, Kobanê’nin “düştü düşecek” 
olduğunu beyan etmiş, 12 Ekim 2014 günü Gümüşhane’de yaptığı açıklamada olaylarda sadece belli bir 

kesime yapılan saldırıyı eleştirdiği, benzer görüşlerini tekrar ettiği, mala yönelik zararları eleştirdiği 

görülmüştür. Cumhurbaşkanının açıklamalarında ayrımcı bir dil kullandığı, devlet şiddetini görmezden 

geldiği ve tehditkar bir tavır takındığı görülmüştür. 

  

Başbakan Sayın Davutoğlu 10 Ekim 2014 günü Malatya’da yaptığı açıklamada, Bingöl’de emniyet 

müdürü ve ekibine yapılan saldırı sonrası polis tarafından infaz edilenler ile ilgili olarak “bu alçakları iki 

saat içinde bulup cezalandırdılar ve onlara yaptıklarının bedelini ödettiler, bundan sonra bu topraklarda 
kimse yaptığı suçun karşılıksız kaldığını düşünmeyecek, mutlaka hesabı sorulacak” şeklindeki açıklaması 
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ile yargısız infazı meşrulaştırdığı ve tamamen hukuk dışına çıktığı görülmüştür. Başbakan konuşmasında 
mala verilen zararlardan bahsetmiş, göstericilere yönelik devlet şiddetine değinmek yerine devlet şiddetini 

kutsamıştır. 

  

İçişleri Bakanı Sayın Ala 8 Ekim 2014 günü yaptığı açıklamada, göstericilere dönük olarak, “derhal bu 

akıl dışı tutuma son verilmelidir ve sokaklardan çekilinmelidir, aksi taktirde öngörülemeyen sonuçları olur 

bu meselenin bunlara karşı gereği yapılacaktır tarzında göstericilere yönelik tehditkar bir uslup kullandığı 

görülmüştür. 

  

11 Ekim 2014 günü İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, TSK’nın resmi internet sitesinden yapılan, 

“İzmir’de Türk Bayrağı yakıldı” açıklamasının asılsız olduğu, Türk Bayrağının yasadışı bir grup 

tarafından indirilmeye çalışıldığı ancak bayrağın indirilemediği tarzında bir açıklama yapılarak 

Genelkurmayın provakasyonu önlenmiştir. 

  

YAŞAM HAKKI İHLALİ(Bu dönemde ortya çıkan tüm ihlaller   derneğimizin web sitesinde yer 

almaktadır. Bakınız: www.ihd.org.tr/özel raporlar) 

 

  

SONUÇ: 

  

Türkiye’de yaşayan Kürtlerin akrabaları ve Türkiye sınırına hemen bitişik bir 
kente yönelik soykırımcı bir çeteci örgütün saldırıları karşısında hükümetin 
seyirci kalması kabul edilemez. Bu nedenle Kobanê kentine gerekli yardımın 
sağlanması amacı ile talep edilen yardım koridorunun açılmasını öneriyoruz. 
Böylece kamuoyu tepkisi yatışacak ve olaylar sona erebilecektir. 

  

Kobanê direnişini sahiplenmek ve dayanışmak amacı ile yapılan gösteriler ile bu 
gösterilere müdahaleler göstermiştir ki Türkiye’de barış ve çözüm süreci 
kırılgandır. Bu nedenle hükümetin barış ve çözüm sürecini ilerletebilmek amacı 
ile Kürt siyasal hareketi ile yürütmüş olduğu diyalogu müzakere aşamasına 
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çıkarması ve böylece kırılganlığı ortadan kaldırması gerekmektedir. 

  

Yaşanan olaylarda paramiliter grupların saldırıları göstermektedir ki Türkiye’de 
kontrgerilla teşkilatı dağıtılmamıştır. Hükümetin her türlü kontra yapıyı tasfiye 
edecek ve bunlarla etkili bir şekilde mücadele edecek adımları atması 
gerekmektedir. 

  

Meydana gelen olaylarda göstericilere dönük gözaltı ve tutuklamalar yaygın bir 
şekilde yapılarak, son CMK değişikliklerinin göstermelik olduğu, yargının 
hükümet etkisinde hızlıca harekete geçerek masumiyet karinesine uymadığı ve 
böylece düşman ceza yargılaması pratiğinin değişmediği görülmüştür. 

  

Paramiliter grupların saldırısı sonucu çok sayıda kişinin öldürülmesi ve 
yaralanması karşısında bu kişilere yönelik etkili soruşturma yöntemlerinin 
işletilmemesi, Türkiye’de cezasızlık politikasının devam ettirildiğini 
göstermektedir. 

  

Olaylar göstermiştir ki nefret söyleminin kullanılması ile birlikte çok sık nefret 
suçu işlenmiştir. Hükümetin ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulunu bir an önce 
oluşturması, nefret söylemini yasaklayan ve nefret suçları ile etkili mücadele 
edecek yasal düzenlemeler yapması gerekmektedir. 

  

Bingöl’de emniyet müdürü ve ekibine yönelik silahlı saldırıdan sonra polis 
tarafından infaz edilenlerle ilgili olarak hükümet temsilcilerinin açıklamaları kaygı 
vericidir. Yargısız infaz hiçbir şekilde savunulamaz ve meşrulaştırılamaz. 
Yargısız infaz gerçekleştiren tüm görevliler hakkında etkili soruşturma ve 
kovuşturma yapılmalıdır. 

  

Gaziantep ilinde paramiliter grupların Kürtlere saldırısının emniyet ve istihbarat 
birimleri tarafından seyredilmesi nedeni ile kamu düzeni doğrudan doğruya 
devlet görevlileri tarafından tehdit edilmiştir. Gaziantep Valisi ve emniyet müdürü 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 222	

başta olmak üzere olaylarda sorumluluğu bulunanların tamamının görevden el 
çektirilmesi, olaylarla ilgili etkili soruşturma ve kovuşturma yapılması 
gerekmektedir. Paramiliter gruplar tarafından Gaziantep’te halkın bir kesiminin 
açıkça tehdit edilip linç teşebbüslerinde bulunulması karşısında sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmemesi bu yöntemin ayrımcı bir şekilde kullanıldığını, Kürtlerin 
korunması bakımından idarenin etkili tedbirlere başvurmadığını göstermektedir. 
Gaziantep’te yaşananlar tıpkı 12 Eylül 1980 öncesinde yaşanan toplu 
katliamlardaki gibi kontrgerillanın etkili olduğunu göstermiş, başka yerlerde 
benzer olayların olabileceğini kanıtlamış ve adeta bir katliam provası yapılmıştır. 
Hükümet, darbe ortamını hazırlayan bu gibi olaylar karşısında en etkili tedbirleri 
almalıdır. 

  

Siirt Kurtalan ilçesinde yaşanan olaylar göstermiştir ki köy koruculuğu sistemi 
derhal lav edilmeli, koruculardan silahlar alınmalıdır. 

  

Tüm bu yaşanan gelişmelerden sonra sayın Cumhurbaşkanının polis ve 
jandarmanın yetkilerini arttıracak ve göstericileri daha fazla cezalandıracak yasal 
değişikliklere gidileceğinin belirtilmesi temel hak ve özgürlüklere açık bir tehdittir. 
Siyasal iktidarın bu tip anti demokratik düzenlemelerden uzaklaşması 
gerekmektedir. Otoriter uygulamaları artıracak tedbirler olağan rejimlerden 
olağanüstü rejimlere (OHAL, Sıkıyönetim gibi) geçişi kolaylaştıracaktır. 

Bu süreçte Genelkurmay Başkanlığı’nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye 
Başkanına sataşan bir üst teğmene madalya vermesi, İzmir’de bayrak yakıldı 
provakasyonunu gerçekleştirmesi gibi eylemleri Kürt’lere yönelik ikinci sınıf 
vatandaş muamelesinin devam ettiğini, kendi görev alanı olmamasına karşın, 
sivil alanı izleyerek sık sık “önemli yurt içi olayları” adı altında açıklama 
yayınlayıp, bu alanı vesayet altına alma girişiminde bulunduğunu, Hükümetin 
bütün bunlara seyirci kaldığını, sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında 
askeriyeye mecbur olunduğu izlenimi yaratılarak, askeri vesayetin tekrardan geri 
gelebileceğinin güçlü bir şekilde hissettirildiğini Hükümete özelikle duyurmak 
istiyoruz. 

Gösteriler sırasında gözlemcilik ve kimi yerlerde arabuluculuk görevini yerine 
getirmeye çalışan insan hakları savunucularına dönük tehdit ve hedef 
göstermeler kabul edilemez. Türkiye’nin, BM İnsan Hakları Savunucularının 
Korunması Bildirgesini etkili bir şekilde uygulamaya geçirmesini ve hedef 
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gösterilen İHD yöneticilerinin korunmasını talep ediyoruz. 

  

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

  

 
29 Suruç Ziyareti Raporu 9-11 Ekim  2014 

 

Kobanê’ye yönelik İD/IŞİD/DAİŞ güçlerinin ağır silahlar ile başlattığı saldırıları 
sebebiyle PYD yaralılarının Suruç ve çevre hastanelere  nakilleriyle ilgili 
sorunları, 5-6 Ekim 2014 günleri  Kobanê kenar mahallelerinde çatışmaların 
başlaması üzerine sığınan 2000 kişiden, 400 kişinin bir okulda alıkonması 
sebebiyle yaşanan hak ihlallerine ilişkin tespitleri,   boşaltılan köylerden IŞİD 
elemanlarının geçiş yaptığı duyumları, sınır hattı Murşitpınar Sınır Kapısında  
 yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde gözlemlemek amacıyla  İnsan Hakları 
Derneği Merkez Yürütme Kurulunca görevlendirilen MYK üyesi Aydın Erdoğan, 
İHD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Atilla Yazar, Şube YK üyesi Nalan Durdu’dan 
oluşan İHD heyeti tarafından  Suruç Merkez,  Mürşitpınar Sınır Kapısı, 
Yumurtalık (Boyli) sınır geçişi, Akmenek Köyü izlenimlerini de içermektedir. 

Heyetimizce, 9 Ekim 2014 günü, Suruç Kaymakamı, Suruç devlet Hastanesinde 
gönüllü olarak yaralılara ve istendiğinde hastaneye gelen tüm hastalara hizmet 
sunan gönüllü hekimler ve yardımcı sağlık personeli, belediye yetkilileriyle 
görüşmeler yapılmış, sığınmacı kampları ziyaret edilmiş, alıkonulan 
sığınmacılarla görüşme yapılmaya çalışılmıştır. 10 Ekim 2014 günü Murşitpınar 
Sınır Kapısı, Yumurtalık Geçiş noktası, Devşen Köyü, boşaltılan köylerde 
gözlemlerde bulunulmuştur.  

1-Kobanê’de yaralananların hastaneye naklinde Mürşitpınar Sınır 
Kapısında yaşanan sorunlar : 

Kobani'de yaşanan savaş sebebiyle Urfa Suruç'da yaşanan insan hakları 
ihlallerinin saptanması maksadıyla İHD MYK'da konun yerinde incelenmesi 
gerektiğine karar verilmesi üzerine, verilen görev gereği  yaptığımız ziyarette, 
yaralıların hastaneye ulaştırılmasında yaşanan sorunlar üzerinde öncelikle 
durulmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

ilçe Kaymakamı ile 09.10.2014 günü makamında yapılan görüşme: 

15 Ekim 
2014 
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Kaymakamın makamında yanında İlçe Jandarma Komutanı olan bir 
subay ve Vali Yardımcısı ile birlikte İHD heyeti olarak görüşüldü. Görüşme Saat 
12.00 - 12.30 arasında yapıldı. 

 Kaymakam, yaralıların getirilmesinde bir geciktirme olmadığı, son 
günlerdeki gecikmenin Mürşitpınar sınır kapısının çatışmaların kapıya yakın 
yerlerde cereyan etmesi, IŞİD'in kapıyı ele geçirmek için saldırılarını 
yoğunlaştırması sebebiyle güvenli olmamasından kaynaklandığını, güvenlik 
sorunu yaşandığı için ambulansların kapıya gidemediğini, personelin gitmek 
istemediğini ifade etmiştir. Gönüllü olarak bazı kimselerin yaralıları taşımak 
istediğini ama buna izin veremeyeceklerini eklemiştir. 

Bu görüşmeden sonra, Suruç Devlet Hastanesine gidilmiş, konu hakkında 
tanıkların, konuyla ilgili hekimlerin görüşlerine başvurulmuştur.  

Hastanede görüşülen Hemşire Şahin, yaralıların alınmasına sınır 
görevlilerinin izin verilmediğini, bu durumun 07 Ekim 2014 günü başlayan 
protesto eylemleriyle birlikte geliştiğini, 112 acil yardım görevlilerinin, gitmeme 
tutumu içinde olmadıklarını, gittikleri halde yaralının alınmasına izin verilmediğini 
ifade etmiştir. 112 görevlileriyle görüşmenin mümkün olup olmadığı 
sorulduğunda, Sağlık Bakanlığı çalışanı olarak bu durumu her koşulda teyit 
edemeyeceklerini, kendisinin özel bir sağlık kuruluşunda çalıştığını ifade 
etmiştir. 

Hastanede çalışan gönüllü hekimlerle görüşülmüştür. 

Dr.M. Ç., Belediyelerin donanımlı, hekim ve diğer sağlık personeli 
bulunan ambulansları Suruç'a gönderdiklerini, ancak bu ambulansların yaralıları 
taşımalarına izin verilmediğini, kendilerinin ısrarcı olduğunu, bazen izin 
verildiğini ancak çoğu kez kendilerine izin verilmediğini, 112 acil Servisin gerekli 
hizmeti vereceğinin söylendiğini belirtmiştir. Dr. Ç., ambulanslar Kapıya 
gittiğinde iki noktada durdurulup arama yapıldığını, buna rağmen kendilerine izin 
verilmediğini ifade etmiştir. 08.10.2014  günü 112 acil servis nöbetçi ekibinin 
yaralıyı almak için üç kez kapıya gittiğini, ilkinde yaralı ambulansa alındığı halde 
tekrar, kapıya getiren Kobani ambulansına iade edildiğini, 112 acil servis 
ambulansının yaralıyı almadan geri döndüğünü, ikinci kez gittiğinde kapının risk 
altında olduğunu, ancak üçüncü gidişinde yaralıyı alabildiğini bu yaralının 7 saat 
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bekletildiğini ifade etmiştir. Kaymakamın, yaralıları taşımak isteyen “bazı kişiler” 
ifadesinin, gönüllü hekimler ve belediyelerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. 

Kapıda ambulans ekibinin can güvenliği riski sebebiyle gönderilmediği 
beyanı hatırlatıldığında, Dr. Ç. sınır bölgesinin riskli olduğunun herkesçe 
bilindiğini, 112 çalışanlarının ve gönüllü çalışanların, bu riskin farkında olduğunu, 
şu an bulunulan hastane bahçesinde bile risk olabileceğini, ancak bekletmenin 
bununla ilgili olmadığını belirtmiştir.  Görüşme sırasında hazır bulunan ancak 
isimleri not edilmeyen diğer hekimler de bu görüşleri doğrulamıştır. 

Yaralıların, 07 - 08 Ekim 2014 günleri yapılan protesto eylemleri sebebiyle 
bekletildiğini, kapıdaki Özel Harekat polislerinin protesto eylemlerini bitirin, 
yaralıları almanıza izin verelim dediklerini ifade etmişlerdir. 

Yaralı naklinin pazarlık konusu edildiği, Sonradan görüştüğümüz, 
doktorların ifade ettiklerinden haberi olmayan DBP Suruç İlçe Eşbaşkanı İsmail 
Kaplan tarafından doğrulanmıştır. Kaplan, Urfa Valisinin kendisini arayarak, 
protestoları engelleyin, yaralı nakline izin verelim dediğini ifade etmiştir.  İsmail 
Kaplan'ın doktorlardan habersiz söyledikleri ile diğer doktorlar tarafından da teyit 
edilen  Dr. Ç. beyanları, yaralıların bekletilmesinin, risk sebebiyle değil, 
protestolar sebebiyle yapıldığı kanaati oluşturmuştur. 

Bunun yanı sıra, belediyeler tarafından hazır edilen, gönüllü hekimler 
tarafından sürdürülen gönüllü ambulans hizmetine izin verilmemesi, kamu 
kurumu olan belediyelerin, yardım hizmeti vermesinin engellenmesinin hukuki ve 
insani bakımından izah edilemez olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bekletmeler sebebiyle, yaşamını yitiren yaralılar olup olmadığı sorumuza, 
Dr. M.Y., 4 yaralının bekletme sonucu kan kaybından yaşamını yitirdiğini ifade 
etmiştir. İlave olarak, ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak, ani ölüm meydana 
gelmemişse, genç yaşta cephede yaralanan ve kapıya kadar getirilebilen 
hastaların, zamanında müdahale edilmesi halinde kurtarılma ihtimalinin yüksek 
olduğu ifade etmiştir. Nitekim bütün engellemelere rağmen, ambulansla kapıya 
yakın bir mesafede beklemeleri sebebiyle, getirilen bir yaralıya 08.10.2014 günü 
hızla müdahale ettiklerini, hastanın duran kalbini çalıştırdıklarını, hastanın 
aradan bir gün geçtiği halde hayatta olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını ifade 
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etmiştir. 

Gönüllü Hekimler, 112 çalışanı sağlık personeli, Hastane hekim ve sağlık 
çalışanlarıyla, hekimlik etik ilkeleri, yasal kurallara uygun, uyumlu bir çalışma 
yürüttüklerini ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının bu onurlu tutumunu ifade 
etmeyi kendilerine karşı yerine getirilmesi gerekli bir görev sayıyoruz.  

Sonuç itibarıyla, yaralıların zamanında hekim yardımı almalarının, 
protesto eylemleri sebebiyle geciktirildiği, personelin savaş ortamında ambulans 
hizmeti vermesinin riskinin bilindiği, ancak başta gönüllüler olmak üzere, 
hekimlerin ve yardımcı personelin bu riskleri bilerek hizmet vermek istediklerini, 
ancak hizmeti zamanında  ve verebilmelerinin engellendiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Yaralıların hekim yardımı almalarının geciktirilmesi sebebiyle 4 yaralının 
yaşamanı yitirmesine sebebiyet verilmesinin, ihmal yoluyla ölüme sebebiyet 
verme suçu oluşturduğu; bu durumun aynı zamanda zor durumdaki insanlara 
yardım yükümlülüğü getiren uluslararası hukuk kurâllarının ihlalini oluşturduğu 
anlaşılmaktadır. 

10 Ekim 2014 günü, sınır bölgesindeki gözlemlerimizden sonra, yaralı 
nakli konusunda düzelme olup olmadığının saptanması için Suruç devlet 
hastanesi yeniden ziyaret edilmiştir. 

Gönüllü Hekim, Dr. S. ve Hemşire Ş.'nin verdiği, isimleri alınmayan diğer 
sağlık personelinin de teyit ettiği üzere, 9-10 Ekim 1014 gecesi, saat 23.00-
10.00 saatleri arasında yaralıların alınmasına izin verilmemiştir. 

Bu süre içerisinde bekleyen 3 yaralı yaşamını yitirmiştir. Böylece, yaralı 
naklinin zamanında yapılmaması sebebiyle yaşamının yitirenlerin sayısı 7 
olmuştur. 

10.10.2014 günü saat 10.00civarında kapıda görevli polisler tarafından 
yaralı nakli için iki adet ambulans çağrılmıştır. Bu sırada, kapıda 20 yaralı vardır. 
Suruç Devlet Hastanesi bahçesinde yeterli sayıda ambulans, 112 Acil Servis ve 
çeşitli Belediyeler tarafından hazır bulundurulan sayıda ambulans ve personel 
bulunduğu halde, iki ambulans istenmesi, yaralı naklini geciktirmiştir. 
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9-10 Ekim 2014 gecesi, Milletvekilleri İbrahim Binici, İbrahim Ayhan ve 
Faysal Sarıyıldız ile gönüllü hekimler arasında görüşmeler oluşmuş, adı geçen 
milletvekilleri Şanlıurfa Valisiyle görüştüklerini, yaralıların naklinde bir sorun 
olmadığı vali tarafından ifade edildiği halde, sat 02.00'de yaralıları almaya 
gidildiğinde kapı görevlileri tarafından  yaralı nakline izin verilmediği Dr. Sadık 
tarafından ifade edilmiştir. 

10.10.2014 günü toplam 30 yaralı hastaneye getirilmiştir. Bir yaralı nakil 
sırasında yaşamını yitirmiştir. 

9-10.10.2014 gecesi saat 03.00'de, yüzleri kar maskeli bir grup polis, 
Suruç Devlet Hastanesine gelerek, tedavi görmekte olan, o haliyle gözaltına 
alınması mümkün olmayan bir yaralıyı, hekim onayı olmadan, silahların 
namlusuna mermi sürerek, hekimleri ve sağlık personelini, karşı çıkmaları 
halinde vuracakları tehdidinde bulunarak alıp götürmüşlerdir.    Götürülen 
yaralının adının Şakir Ali olduğu ifade edilmiştir. 

11 Ekim 2014 ve 12 Ekim 2014 günleri yaralı nakillerinde gecikme 
yaşanmadığı bilgisi alınmıştır. Bu durumun İHD, TİHV, TTB, SES ve diğer 
ilgililerin girişimleri sonucu sağlandığı anlaşılmaktadır. 

2-Sığınmacıların tutulması : 

Suruç Murşitpınar Sınır Kapısından giriş yapan 274 sığınmacı  gözaltında. 
 
5 - 6 Ekim 2014 gecesi, IŞİD'in Kobanê kenar mahallerine saldırmasıyla 
başlayan şehir savaşı sırasında, Murşitpınar sınır kapısına gelen 2000 Kobanê'li 
Kürt'ten,  344 kişi, ayrılarak Suruç Fen Lisesinde alıkonmuştur.  
Bunlardan 70  yaşlı kişi serbest bırakılmıştır.  

 
9 Ekim 2014 günü, heyetimiz, Fen Lisesin gitmiştir. Lise girişinde, asker kişilerle 
karşılaşılmıştır. Tutulan sığınmacılarla görüşme  istemimiz kabul edilmemiştir.  
Muhafazadan sorumlu olan Komutanla görüşme iteğimiz üzerine kendisini 
Binbaşı olarak tanıtan üzerinde rütbe bulunmayan asker kıyafetli kişiyle, sivil 
giyimli, sakallı asker olmadığı anlaşılan kişilerle görüşülmüştür. İHD heyeti 
olarak kendimizi tanıttıktan sonra, kiminle görüştüğümüz sorusu üzerine  asker 
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olan kendisini  Binbaşı Yücel olarak tanıtmıştır. Asker olmayan şahıs ismini 
vermemiştir. 

Sığınmacıların neden tutulduğunu sormamız üzerine, kimlik tespiti yapılıyor, 
parmak izleri alınıyor, aranan kişilerden olup olmadığına, asker kişi olup 
olmadığına  bakılıyor, belirlenecek yere yerleştirilecekler denmiştir.  
Görüşülenler, sığınmacılara üç öğün yemek verildiğini ifade etmişlerdir. Açlık 
grevinde olup olmadıklarını sormamız üzerine, yemek veriyoruz,  
Yemek yiyorlar mı  sorumuza, yemek veriyoruz cevabını tekrarlamışlardır.  
Alınan bilgilere göre, sağlığı elverişli olan 156 kişi açlık grevindedir.  
Sığınmacılarla görüşmek istediğimizi söylememiz üzerine, buna izin 
veremeyeceklerini söylemişlerdir. Kaymakamdan izin alırsanız görüştürebiliriz 
demişlerdir.  
Daha sonra Suruç Kaymakamı  Abdullah Çiftçi ile yapılan görüşmede, 
Sığınmacıların arasında asker kişi olup olmadığı araştırılıyor, asker kişi varsa, 
Suriye'den gelen asker kişiler için olduğu gibi ayrı bir kampta tutulmaları 
düşünülüyor demiştir. Sığınmacılar arasında kadın ve çocuk var mı sorumuza, 
görüşmede hazır bulunan ve Jandarma Komutanı olarak tanıtılan subay, bir aile 
var, birbirlerinden ayrılmak istemedikleri için bir arada bulunuyorlar cevabı 
vermiştir. 
Kaymakam'a bu kişilerle ilgili uygulamanın bu güne kadar yapılmadığını ifade 
etmemiz üzerine, bu uygulamanın hangi sebeple yapıldığı konusunda somut bir 
cevap alınamamıştır.  

 
Görüşme yapmak istediğimizi, tutuldukları koşulları görmek istediğimizi ifade 
etmemiz üzerine, Kaymakam bu konuyu üstlerimle görüşmem gerekir demiştir. 
Bunun üzerine telefonlarımız kendilerine verilmiş,  izin verilirse haber verilmesi 
istenmiş, ancak görüşme talebimize bir cevap alınmamıştır.  

 
Aynı konuyla ilgili olarak, Urfa Barosu, DBP İlçe başkanlığının girişimlerde 
bulunduğu, DBP'nin bu kişilerin özgürlüklerinin haksız olarak kısıtlandığı 
gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine, ilgili savcının benim bundan 
haberim yok dediği, Av. Sevda Çelik Özbingöl tarafından ifade edilmiştir. Suç 
duyurusu üzerine Savcının kaymakamla görüştüğü, bunun üzerine, adli sürecin 
başladığı ifade edilmiş, tutulanlar, Fen Lisesinden   Kapalı Spor Salonuna 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 229	

nakledilmişlerdir.  
Heyetimiz, tutulanlar nakledilirken Spor Salonu önünde hazır bulunmuştur. 
Araçlarla nakledilenlerin arasında çocukların ve kadınların bulunduğu 
görülmüştür.   

 
Bundan sonra, avukatların görüşmesine izin verilmiştir. Aileleri Suruç'da 
bulunduğu ifade edilen ve isimleri bildirilen kişilerle, Av. Sevda Çelik Özbingöl ve 
diğer avukatlar görüşme yapmıştır.  

 
Bu görüşmede, jandarma Komutanın söylediğinin aksine, tutulanlar arasında, 
kadın ve çocukların bulunduğu ifade edilmiştir.   
Kadın sayısının 30,  10 yaşından küçük çocuk sayısının 9 olduğu belirtilmiştir.  
Bu arada, tutulanlara, tarafımızdan telefonla irtibat kurulmuştur. Durumlarının 
belirsizliği sebebiyle kaygılı oldukları, aralarından beş kişinin darp edildiği 
tarafımıza ifade edilmiştir.  

 
10.10.2014 günü, Avukat Sevda Çelik Özbingöl, Kürdistan Hukukçular 
Birliğinden bir avukat ve Avukat Meral Danış Beştaş görüşme yapmışlar, 
arkasından Urfa Baro Başkanı Av. Ali Fuat Bucak ile birlikte basın açıklaması 
yapmışlardır.  
Baro Başkanı, Vali İle görüştüklerini Vali'nin konunun kendi inisiyatifinde 
olmadığını ifade ettiğini belirtmiştir. Baro Başkanı, tutulanların konumunun 
hukuka uygun olmadığını, suç işlendiğini, suç duyurusunda bulunduklarını 
konunun takipçisi olacaklarını ifade etmiştir.  

Valiyle olan bu görüşmeden haberdar olmadığımızdan katılma imkanı 
bulunmamıştır. 

Avukatlar, tutulma koşullarının kötü olduğunu, su, temizlik, tuvalet ihtiyaçlarının 
karşılanamadığını, salonda, kadın, erkek, çocuk herkesin bir arada insan 
onuruyla bağdaşmayan koşullarda tutulduğunu, kişilerin tutulmasının sığınmacı 
hukukuna uygun olmadığını, sığınmacıların, bu şekilde tutulmaktansa, 
Kobanê’ye dönmek istediklerini söylediklerini ifade etmişlerdir.  
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Tarafımızdan yaşamları tehlikede olduğu için sığınan 344 kişiden halen 
tutulmakta olan 274 kişinin, haklı bir gerekçe olmadan, tutulma koşullarına 
uygun olmayan, asgari insani ihtiyaçları karşılanmadan, bu güne kadar 
sığınanlardan farklı bir işleme tabi tutuldukları, böylece sığınanlar arasında, 
sebebi açıklanmayan bir ayrım yapıldığı saptanmıştır.  

11 Ekim 2014 günü, telefonla kurduğumuz irtibatta açlık grevine katılan 
sayısının 200’e çıktığı, iki çocuk anne ve babadan oluşan bir ailenin serbest 
bırakıldığını ifade etmişlerdir. 

3-Sınır bölgesinde   10 Ekim 2014 günü yapılan gözlemler, malvarlığı ile ilgili 
sorunlar: 

09 Ekim 2014 günü Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile yaptığımız görüşmede, 
boşaltılan köylerden IŞİD güçlerinin geçiş yapabileceği kaygısının dile 
getirildiğini ifade etmemiz üzerine, Kaymakam cevaben, kendi sorumluluk alanı 
olan Suruç’tan bunun mümkün olmadığı, özellikle halkın hassasiyeti sebebiyle 
bu bölgeyi kullanamayacaklarını, ancak başka yerler için bir şey diyemeyeceğini 
belirtmiştir. 

Kaymakam, bu günlerde Suruç’tan Kobanê’ye Murşitpınar Sınır kapısından, 
geçişe engel olmadığını ancak talep de gelmediğini ifade etmiştir. Kendilerinin 
geçişe engel olmadığını belirtmiştir.  Buradan, Kobanê’ye destek olmaya 
gidenlere engel olmadıklarını, “burada öleceklerine gidip orada ölsünler” 
sözleriyle görüşlerini ifade etmiştir. 

Dayanışma amacıyla sınıra gelenlere karşı aşırı güç kullanıldığı yakınması 
hatırlatılmış, sınır bölgesi güvenli değil, o sebeple dağıtıyoruz, yollarda  kimlik 
kontrolü yapıyorlar buna izin veremeyiz demiştir. 

10 Ekim 2014 günü, Önce Murşitpınar Sınır Kapısının doğu tarafındaki Devşen 
köyüne gidilmiştir. Bu yol üzerinde yer yer Kobanê ile dayanışma için gelen 
kişilerle karşılaşılmıştır. 

Sınırda oluşturulan araç parkı görülmüştür. Yasaklama sebebiyle sınıra kadar 
gidilememiştir. Çatışmalar sebebiyle sınır hattının güvenli olmadığı orada 
bulunanlar tarafından ifade edilmiştir. Bu sırada, kentin doğu tarafında kenar 
mahallelerde birkaç noktada koyu duman yükseldiği görülmüştür. Bu dumanın, 
ABD ve müttefiklerinin uçakları tarafından vurulan IŞİD mevzilerinden yükseldiği 
ifade edilmiştir. 

 Sınıra paralel köy yolunu takiben batıya  Murşitpınar Sınır Kapısına gidilen yola 
gidilmiş,  birinci kontrol noktasına varılmıştır. Görevli askerlere İHD heyeti olarak 
kapıda inceleme yapmak istediğimizi ifade etmemiz üzerine, ikinci kontrol 
noktasına ulaşmamıza izin verilmiştir. Ancak ikinci  kontrol noktasında 
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Kaymakamlıktan izin olmadan kapıya gitmemize izin verilmeyeceği ifade 
edilmiştir. Bu sebeple kapıya gidilememiştir. 

Sonra, Kapı’nın batı tarafında bulunan Yumurtalık geçiş noktasına gidilmiş, 
burada giriş olmadığı, giriş için bekleyen kimsenin de olmadığı  görülmüştür. 

Oluşturulan araç parkında araçları başında ve  hayvanlarıyla birlikte tel örgünün 
arkasında beklemekte olan  Kobanê’liler görülmüş, kendileriyle konuşma olanağı 
bulunmuştur. Hayvanlarının yem ve su ihtiyacı bulunduğu, hayvanlarının telef 
olduğu, hayvanlarıyla ilgili sorunların bir an evvel giderilmesini istediklerini, 
araçlarının içeriye alınmasını istediklerini ifade etmişlerdir. 

Bu sırada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait bir tankerin, sığınmacıların 
bekletildiği alanda bulunan su tanklarına su verdiği  görülmüştür. 

IŞİD’in Kobanê’ye saldırı başlatmasından bu yana, 27 gün olmasına rağmen, 
araç ve hayvanlara ilişkin sorunlara bir çözüm bulunamadığı görülmüştür. 

Bu noktada bekleyenler, ihtiyaçlarını Suruç’tan tedarik etmektedir. Ancak gidiş 
gelişlerinde sorunlar yaşadıkları, orada bulunduğumuz sürede tespit edilmiştir. 
Sığınmacılar da bu sorunlardan yakınmış ve çözüm beklediklerini ifade 
etmişlerdir. 

 Suruç Kaymakamı, 9 Ekim Günü yaptığımız görüşmede, araç ve hayvanlar için 
Hükümetin bulacağı çözümü beklediklerini, araçların mevcut plakalarıyla 
alınmalarının sorunlar yaratacağından söz etmiştir. 

Bu noktada bulunmanın güvenli olmadığı, görevli rütbeli askerler tarafından 
ifade edilmiş, daha fazla kalamayacağımız belirtilmiştir. Yine bu yerde, 
dayanışma amacıyla gelen bir grubun daha geride beklediği görülmüştür. Geçiş 
noktası için oluşturulan tesislerin, güvenlik sebebiyle geriye almak amacıyla  
sökülmekte olduğu görülmüştür 

Aydın Erdoğan                     Atilla Yazar                                                         Nalan Durdu        
İHD MYK Üyesi          İHD Şanlıurfa Şube Başkanı                          İHD Şanlıurfa Şube YK Üyesi 

 
 

 
 
 
 
 

BASIN AÇIKLAMALARI 
 

24 Kasım 2012-Kasım 2014 
(Bu dönemde Genel Merkez tarafından 111, 

Diğer STK’larla ortak olarak ise 38 basın açıklaması yapılmıştır) 
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Sayı 
 

Genel Merkez Tarafından Yapılan Basın Açıklamalarının Başlığı Tarih 

3.  Genel Başkan Öztürk Türkdoğan'ın 16. Olağan Genel Kurul Açılış Konuşması 25 Kasım 2012 
4.  Sevk Mi Ölüm Yolu Mu? 06 Aralık 2012 
5.  19 Aralık Cezaevlerinde İnsan Hakları İçin Dayanışma Ve Mücadele Günü 18 Aralık 2012 
6.  Yenişafak Gazetesi’nin 21.12.2012 Tarihli Dezenformasyon Haberine Karşılık 

Zorunlu Açıklama 
25 Aralık 2012 

7.  ODTÜ’lü Öğrencilerin Yaşadıkları Tipik Bir Polis Devleti Uygulamasıdır 26 Aralık 2012 
8.  Roboski Katliamının 1. Yıldönümü 27 Aralık 2012 
9.  Kürt Sorununda Demokratik Çözüm İçin Diyalog ve Müzakere Sürecini 

Destekliyoruz 
07 Ocak 2013 

10.  Kürt Siyasetçilere Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz 10 Ocak 2013 
11.  Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand İçin Başsağlığı Mesajı 16 Ocak 2013 
12.  Çağdaş Hukukçular Derneğine ve Avukatlara Yönelik Yargı Yolu İle Baskı 

Yapılmasını Kınıyoruz 
17 Ocak 2013 

13.  İHD Yöneticisi Avukatlara Ceza Yağdırıldı 25 Ocak 2013 
14.  İş Cinayetleri Bitmek Bilmiyor, Hükümet, İşverenler ve Bütün Sorumlular 

Seyrediyor! 
02 Şubat 2013 

15.  ABD Elçiliğine Yapılan Saldırı ve Wernike Korsakof Sendromu Hastaları 05 Şubat 2013 
16.  Berfo Ana’nın Vefatı Nedeni İle Başsağlığı 21 Şubat 2013 
17.  Asker “İntiharları” Kader Değildir 06 Mart 2013 
18.  Kadınların Bedenlerini Ve Yaşamlarını Erkekler Denetlemeye Devam Ediyor 07 Mart 2013 
19.  AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz 21 Mart 2013 
20.  Newroz Pîroz Be 21 Mart 2013 
21.  Sendikalara Yapılan Polis Baskınını Kınıyoruz! 25 Mart 2013 
22.  Ağır Hasta Mahpuslar Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 08 Nisan 2013 
23.  Türkiye’de Düşünceler Cezalandırılmaya Devam Ediyor! Piyanist Fazıl Say’a 

Hapis Cezası Verildi 
16 Nisan 2013 

24.  Yaşasın 1 Mayıs, Bijî 1 Gulan, Skidas Arti Pukrik, Gaumarjos Pirvel Maiss! 30 Nisan 2013 
25.  Barış Sürecinde İhd’nin Kurduğu İzleme Komisyonu Ve Halkların Hakları 

Çalıştayı Sonuçları 
03 Mayıs 2013 

26.  Cezaevinde Bir Yaşam Daha Yitirildi 07 Mayıs 2013 
27.  Pkk Tarafından Alıkonulan 8 Kamu Görevlisinin Teslim Alınması 09 Mayıs 2013 
28.  Akil İnsanlar Heyeti 09 Mayıs 2013 
29.  Basına ve Kamuoyuna 09 Mayıs 2013 
30.  Reyhanlı Katliamını Kınıyoruz 13 Mayıs 2013 
31.  Örgütlenme Özgürlüğü Üzerİnden Elİnİzİ Çekİn 16 Mayıs 2013 
32.  Pozantı Son Olsun Derken; Şakran Ve Antalya Cezaevlerinden Yine Çocuk 

Feryatları Yükseldi 
29 Mayıs 2013 

33.  Otoriter Polis Devleti Uygulamalarına Son Verilmelidir! 31 Mayıs 2013 
34.  Taksim Gezi Parkı Direnişi İle Başlayan Toplumsal Gösterilere Devletin 

Müdahalesi Vahşet Boyutuna Ulaşmıştır! 
04 Haziran 2013 

35.  İHD’den Aihm’e Başvuru İçin Tüm Mağdurlara Çağrısı 05 Haziran 2013 
36.  İnsan Hakları Örgütlerinden Şiddetin Durması Yönünde Çağrı 07 Haziran 2013 
37.  Toplu Avukat Gözaltılarını, Siyasi Parti Baskınını, Göstericilere Yönelik 

Amansız Şiddeti Kınıyoruz 
12 Haziran 2013 

38.  Ethem Sarısülük’ü Vuran Polis Derhal Yargı Önüne Çıkarılmalıdır 13 Haziran 2013 
39.  Basına ve Kamuoyuna 14 Haziran 2013 
40.  Hayat Tv’nin Kapatılması Türkiye’de Basın Ve Düşünce Özgürlüğü’nün Tehdit 

Altında Olduğunu Gösteriyor 
14 Haziran 2013 

41.  Ethem Sarısülük’ün Cenaze Törenine De Polis Saldırdı! 17 Haziran 2013 
42.  Dünya Mülteciler Günü 20 Haziran 2013 
43.  3 Temmuz 2013 Günü Mısır’da Yapılan Askeri Darbeyi Lanetliyoruz… 05 Temmuz 2013 
44.  Taksim Dayanışma Platformu Üyeleri Serbest Bırakılsın 10 Temmuz 2013 
45.  Öldürülme Sırası Kimde? 17 Temmuz 2013 
46.  İhd’nin 27. Kuruluş Yıldönümünde Türkiye’de Otoriterlik Sorunu 17 Temmuz 2013 
47.  Rojava’da Yapılan Katliamları Kınıyoruz Türkiye’yi İnsani Yardım İçin Sınır 05 Ağustos 2013 
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Kapılarını Açmaya Davet Ediyoruz! 
48.  Mısır’daki Katlıamı Kınıyoruz 15 Ağustos 2013 
49.  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a Zorunlu Bir Cevap 20 Ağustos 2013 
50.  Suriye’de Kimyasal Silahlarla Yapıldığı İddia Edilen Katliamı Kınıyor, 

Suriye’deki Tüm Katliamlar İçin Bm Ve Ucm’yi Göreve Davet Ediyoruz. 
22 Ağustps 2013 

51.  Suriye’den Kaçan Somalililer Ülkelerine Gönderiliyor 23 Ağustos 2013 
52.  Barış Kazanacaktır! 02 Eylül 2013 
53.  Polis Devleti Hız Tanımıyor Ahmet Atakan’ın Öldürülmesini Kınıyoruz 11 Eylül 2013 
54.  Kürt Sorununun Demokratik Çözümünde Atılması Gereken Demokratikleşme 

Adımlarına Dair 
16 Eylül 2013 

55.  Ağır Hasta Mahpuslara Karşı Duyarsızlık Devam Ediyor. 18 Eylül 2013 
56.  En Mükemmel Adalet Vicdandır.” V. Hugo 05 Ekim 2013 
57.  Ağır Hasta Mahpuslar Serbest Bırakılsın 03 Kasım 2013 
58.  Yök’ün Kuruluşunun 31. Yıdönümünde Otoriter Yönetim Zihniyeti 06 Kasım 2013 
59.  Son Günlerde Ki Sürgün Sevk Uygulamaları İnsan Hakları Savunucularını 

Endişelendirmektedir. 
21 Kasım 2013 

60.  Kadına Yönelik Her Türlü Şiddet, Temel İnsan Hakkı İhlalidir. 26 Kasım 2013 
61.  Mandela’ya Saygı 08 Aralık 2013 
62.  Kürt Siyasetine Ve Kürt Milletvekillerine Yönelik Ayrımcılık 17 Aralık 2013 
63.  19 Aralık 2000 Vahşeti Tarihimize Kara Bir Leke Olarak Geçmiştir. 19 Aralık 2013 
64.  Çhd’li Avukatlara Özgürlük 25 Aralık 2013 
65.  Maraş Katliamı İnsanlığa Karşı Suçtur. 28 Aralık 2013 
66.  Roboski Utancında 24 Ay! 30 Aralık 2013 
67.  Roboski Katliamı Örtbas Edilemez 07 Ocak 2014 
68.  Paralel Devlet Tartışmaları: Türkiye Demokrasi Ve İnsan Hakları Sorunlarını 

Hızla Çözmelidir 
10 Ocak 2014 

69.  27 Ocak Holokost Kurbanlarını Anma Günü 27 Ocak 2014 
70.  İnternet Yasası Değişikliği 12 Şubat 2014 
71.  Kürt/Devrimci Üniversite Öğrencilerine Yönelik Baskıları Kınıyoruz 14 Şubat 2014 
72.  HDP’ye Yapılan Saldırıları Kınıyoruz 25 Şubat 2014 
73.  Mit Kanun Teklifi Temel Hak Ve Özgürlüklere Büyük Bir Tehdittir. 26 Şubat 2014 
74.  2013 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu Üzerine Değerlendirmeler 28 Şubat 2014 
75.  İHD Merkezi Cezaevi Komisyonu 2013 Hak İhlalleri Değerlendirmesi 03 Mart 2014 
76.  HDP’ye Saldırılar Devam Ediyor, Hükümet Seyrediyor! 06 Mart 2014 
77.  2013 Kadına Yönelik Şiddet Raporu 07 Mart 2014 
78.  Hasta Mahpusları Cezaevlerinden Tabutla Değil Umutla Karşılamak İstiyoruz 17 Mart 2014 
79.  Enfal Operasyonu Kapsamında Irak Kürdistanı’nda Gerçekleştirilen Kürt 

Soykırımını Tanımaya Davet Ediyoruz 
17 Mart 2014 

80.  Newroz Piroz Be! 21 Mart 2014 
81.  Twitterin Kapatılması İfade Özgürlüğü Hakkını İhlal Ediyor. 21 Mart 2014 
82.  İnsan Hakları Derneği 30 Mart 2014 Yerel Yönetimler Genel Seçimi Dönemi 

İhlalleri 
28 Mart 2014 

83.  İHD 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerini 38 İl Merkezinde Gözlemci Olarak 
İzleyecek. 

28 Mart 2014 

84.  Nefret Baskı Ve Ayrımcılığa Son 08 Nisan 2014 
85.  CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz. 10 Nisan 2014 
86.  Cezaevinden Bir Kişiyi Daha Tabutla Almak İstemiyoruz 18 Nisan 2014 
87.  202 İnsanız Hasta Düşmüş Aynı Bedende 21 Nisan 2014 
88.  23 Nisanda Çocukların Durumu 23 Nisan 2014 
89.  Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılına Doğru Yeter! İnkâra Son! 24 Nisan 2014 
90.  1 Mayıs Kutlamaları Suç Haline Getirilemez 28 Nisan 2014 
91.  1 Mayısa Yine Devlet Şiddeti Damgasını Vurdu 02 Mayıs 2014 
92.  Cezaevindeki Çocuklar Kime Emanet 05 Mayıs 2014 
93.  Soma’da Yaşanan İşçi Katliamıdır! 14.05.2014 
94.  İnsan Hakları Heyeti’nden Soma’ya Ziyaret 16 Mayıs 2014 
95.  Adresi Değişse De Soykırımdır Değişmeyen 21 Mayıs 2014 
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96.  Ağır Hasta Mahpus M. Beşir Alto Yaşamını Yitirdi, Sırada Kim Var? 22 Mayıs 2014 
97.  Polis Şiddeti Can Almaya Devam Ediyor: Uğur Kurt’un Katilleri Bulunsun 23 Mayıs 2014 
98.  Kayıplar Haftası Biterken Bir Kez Daha Sesleniyoruz: Kayıplar Bulunsun! 

Failler Yargılansın! 
30 Mayıs 2014 

99.  Rojava-SerekaniyeKatliamını Kınıyoruz. 02 Haziran 2014 
100 Lice’de Halka Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz. 09 Haziran 2014 
101 Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Herkese İnsan Haklarına Uygun 

Davranılmalı, Sağlığa Erişim Hakkı Engellenmemeli, Ağır Hasta Konumdaki 
Mahpuslar Serbest Bırakılmalıdır! 

27 Haziran 2014 

102 02 Temmuz 1993’te Sivas’ta Yakılan İnsanlıktır! 02 Temmuz 2014 
103 İHD'nin 28. Kuruluş Yıldönümünde Türkiye’de İnsan Hakları 17 Temmuz 2014 
104 İsrail'in Gazze Saldırılarını Ve Yaptığı Katliamları Kınıyoruz... 22 Temmuz 2014 
105 Rojava Devrimine Ve Kobane Kantonuna Yapılan Saldırıları Kınıyoruz. 25 Temmuz 2014 
106 Işid Soykırım Yapıyor, Dünya Seyrediyor! 08 Ağustos 2014 
107 Herkes İçin Her Koşulda Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı Herkes İçin Her 

Koşulda Adil Yargılanma Hakkı 
19 Ağustos 2014 

108 Barış Kazanacaktır 01 Eylül 2014 
109 Barış Ve Çözüm Süreci Devam Etmelidir. 01 Ekim 2014 
110 Kobane Direnişi Kazanacak, Direnmek Haktır. 08 Ekim 2014 
111 Kobane Direnişi ile Dayanışma Kapsamında Yapılan Eylem ve Etkinliklere 

Müdahale Sonucu Meydana Gelen Hak İhlalleri Raporu (2-12 Ekim 2014) 
14 Ekim 2014 

 
İHD ve Diğer STK’larla ile Ortak Yapılan Basın Açıklamalarının Başlığı 

 
1.  İHD ve TİHV’nin 10 - 17 Aralık İnsan Hakları Haftası Basın Açıklaması 09 Aralık 2012 
2.  2012 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu Üzerine Değerlendirmeler 26 Mart 2013 
3.  Bir Katliamın Sorumluları Nasıl Korunur 27 Mart 2013 
4.  Büyük İnsanlık Ailesinin Bireyleri Olarak Hep Birlikte Ermeni Soykırımı’nı 

Türkiye’de Anıyoruz 
29 Nisan 2013 

5.  Sısters And Brothers In Humanıty, We Wıll Commemorate, Together And In 
Turkey, The Armenıan Genocıde 

29 Nisan 2013 

6.  Stanbul 38. Fıdh Kongresine Ev Sahipliği Yapıyor 29 Nisan 2013 
7.  Barışı İnşa Etmek İçin 8 Adım: Fıdh Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Eyleme 

Davet Ediyor 
29 Nisan 2013 

8.  1 Mayıs 2013 Taksim Yasağı: İstanbul’da Ohal Uygulaması 02 Mayıs 2013 
9.  Kamuoyuna Ortak Duyuru 07 Haziran 2013 
10.  26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Gününde İnsanlık Onuru İçin 

İşkencecilerin Korunmasına İzin Vermeyeceğiz… 
27 Haziran 2013 

11.  Demokratikleşme Ve Barış Sürecinin Önkoşulu Adaletin Tesisidir. 31 Temmuz 2013 
12.  Mısır’dakı İnsanlıkdışı Katliamı Kınıyoruz! 16 Ağustos 2013 
13.  Bursa Valiliği, Romanlar’dan Özür Dilemelidir 27 Eylül 2013 
14.  Yunanistan – Türkiye: “Tehlikeli Güzergah, İnsanlar Ölüyor.” 23 Kasım 2013 
15.  Türkiye, Mültecilerin İnsan Haklarını Bir Kez Daha İhlal Etti 04 Aralık 2013 
16.  10 - 17 Aralık İnsan Hakları Haftası 10 Aralık 2013 
17.  AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın Gölgesinde 18 Aralık Dünya Göçmenler 

Günü 
19 Aralık 2013 

18.  Roboski Utancında 24 Ay! 30 Aralık 2013 
19.  Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevindeki Mahpus Çocuklar 03 Ocak 2014 
20.  Ağır Hasta Tutuklu Ve Hükümlülere Karşı İşlenen Suçlara Son Verilmelidir! 08 Ocak 2013 
21.  Türkiye-Muharrem Erbey’in Tutukluluğu 4 Yıldır Devam Ediyor 13 Ocak 2014 
22.  Kahramanmaraş'ta Yaşanan Öğrenci Olayları İle İlgili Ortak Basın Açıklaması 17 Ocak 2014 
23.  Roboski Katliamı Örtbas Edilemez 17 Ocak 2014 
24.  Çocuk Cezaevleri Kapatılsın! 22 Ocak 2014 
25.  Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi 12 Şubat 2014 
26.  Askeri Yargı Kaldırılmalıdır! 19 Şubat 2014 
27.  Fethiye’de 9 Mart Ve Devamında Hdp Ve Hdp’liler İle Kürtlere Yönelik Irkçı 

Saldırıları Yerinde İnceleme ve Ziyaret Heyeti Raporu 
27 Mart 2014 
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28.  Bir Yılın Ardindan Gezi : Gösterici Avı 27 Myıs 2014 
29.  Türkiye’de Şüpheli Asker İntiharları Veya Ölümleri   12 Haziran 2014 
30.  Van'da Gözaltı Merkezinde Bir Çocuğun Ölümü İle İlgili Etkin Soruşturma 

İstiyoruz 
18 Haziran 2014 

31.  Mültecilerin Haklarını İhlal Edeceğinden Kaygılandığımız Türkiye-AB Geri 
Kabul Anlaşması Bugün TBMM Gündeminde 

19 Haziran 2014 

32.  Gözaltında Yeni Bir Ölüm Daha 19 Haziran 2014 
33.  20 Haziran Mülteciler Günü 20 Haziran 2014 
34.  İşkence İnsanlık Suçudur! 26 Haziran 2014 
35.  Uluslar Arası Adalet Günü; Türkiye, Orta Doğu’ya Bir Mesaj Verebilir… 17 Temmuz 2014 
36.  Suriyelilere Saldırılar Kaygı Verici: Suriyeli Mültecilerin Statüsü İle Haklarını 

Belirleyecek Mevzuat Bir An Evvel Çıkarılmalı! 
22 Ağustos 2014 

37.  İnsanlığın Geleceği İçin Direnenler Yalnız Değildir! 09 Ekim 2014 
38.  Işid’i Durduralım, Kobanê’ye Sahip Çıkalım 10 Ekim 2014 
39.  İnsan Hakları Savunucuları Tehdit Edilemez 23 Ekim 2014 
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ULUSLARARASI KURUMLAR VE KİŞİLERLE DERNEK YETKİLİLERİNİN YAPTIKLARI 
GÖRÜŞMELERİ 

 
Derneğimiz, Türkiye’ye gelen yabancı ülkelerin yetkilileri ve bu ülkelerin Türkiye’deki diplomatları tarafından 
da sık sık ziyaret edilerek insan hakları ile ilgili olarak görüşlerine başvurulmaktadır. Dernek yetkilileri ile anılan 
çerçevede bu dönemde yapılan görüşmelerin listesi aşağıdadır. 
 

SAYI TARİH GÖRÜŞME 
1.  25.11.2012 BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
2.  11.12.2012 EMHRN ve STÖ ile toplantı. (İsmail Boyraz ve Emrah Şeyhanlıoğlu) 
3.  12.12.2012 Kanada Dışişleri Bakanlığı Orta Güney Avrupa Dairesi Müdürü Jennifer May ile 

görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve İsmail Boyraz) 
4.  15.12.2012 Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Türk Ceza Adalet 

Sisteminin Etkinliğinin Geliştirmesi” konulu toplantı. (Emrah Şeyhanlıoğlu) 
5.  19.12.2012 Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt komitesi parlamenter heyet ile görüşme. 

(Öztürk Türkdoğan ve Hüsnü Öndül) 
6.  08.01.2013 Human Woreh, “Danışma Kurulu” toplantısı. (Sevim Salihoğlu ve Leyla Karayay) 
7.  09.01.2013 Fransa – Touleuse Gazetecilik öğrencisi ile görüşme. (Sevim Salihoğlu) 
8.  10.01.2013 Norveç Büyükelçisi Bay Janis Björn Kanavın ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve 

Feray Salman) 
9.  15.01.2013 İsviçre Büyükelçiliğinden Didier Chassot ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
10.  15.01.2013 Finlandiya Büyükelçisi Bayan Nina Irmeli Vaskunlahti ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan) 
11.  23.01.2013 National Geographic Türkiye (Mülteci Dosyası) Derneğinde Nevin Sungur ile 

görüşme. ( Öztürk Türkdoğan) 
12.  23.01.2013 Belçika Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
13.  31.01.2013 Fransa Büyükelçiliğinden Hukuk Müşaviri Christine Codol ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan) 
14.  04.02.2013 İnsan Hakları İzleme Örgütün düzenlediği Cezayir’de sivil toplum kuruluşlarıyla 

farklı temalar üzerinde yapılacak yuvarlak masa toplantısı. (Ümit Efef) 
15.  12.02.2013 Avustralya Diplomat Sarah Kelley ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
16.  12.02.2013 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı Yönetim Kurulu ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan ve İsmail Boyraz) 
17.  13.02.2013 Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komitesi AB heyeti ile istişare 

toplantısı. (Öztürk Türkdoğan) 
18.  26.02.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği HRD toplantısı. (Öztürk Türkdoğan) 
19.  27.02.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği öğlen yemeği. (Emrah Şeyhanlıoğlu) 
20.  14.03.2013 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen, 

İlköğretim Programlarının Tarama Sonuçları Çalıştayı. (İsmail Boyraz) 
21.  19.03.2014 , Rojava Dışişleri Bakanı ve 7 kişilik heyet ile görüşme. (MYK Üyeleri) 
22.  25.03.2013 Kanada Dışişleri Bakanlığında gelen bir heyet ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
23.  26.03.2013 İsveç Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
24.  02.04.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği çocuk hakları ile ilgili toplantı. (Hasan Erdoğan) 
25.  03.04.2013 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Jordi Xuclai Cosat ile akşam yemeği. 

(Öztürk Türkdoğan) 
26.  16.04.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği, sivil düşün AB programı açılışı. (Sevim 

Salihoğlu) 
27.  17.04.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
28.  18.04.2013 AB Türkiye Delegasyonunun düzenlediği, 2013 ilerleme raporu için kadın hakları 

konusunda Türkiye’de ki reforumları izleme süreci ile ilgili toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan) 

29.  06.05.2013 Alman Meclisi Dış ilişkiler sorumlusu ile akşam yemeği. (Öztürk Türkdoğan ve 
Selma Güngör) 

30.  01.05.2013 BM İnsan Hakları Komiseri Avrupa Temsilcisi Jan Jarob ile görüşme. (Öztürk 
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Türkdoğan) 
31.  08.05.2013 Radyo Kanada ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan,) 
32.  09.05.2013 AB Delegasyonunun düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
33.  20.05.2013 İrlanda Büyükelçisi ile görüşme. (İsmail Boyraz ve Osman İşçi) 
34.  22.05.2013 Uluslararası Ceza mahkemesi ( UCM) Başkanı Song-Hyun Song ile Uluslararası 

Ceza Mahkemesi uluslararası Koalisyonu sözcüsü Bill Pace, Uluslararası insan 
hakları federasyonu (FIDH) Başkanı Souhayr Belhassen, UCM Koalisyonu 
iletoplantı (Öztürk Türkdoğan) 

35.  22.05.2013 Uluslararası Ceza mahkemesi ( UCM) Başkanı Song-Hyun Song ile Uluslararası 
Ceza Mahkemesi uluslararası Koalisyonu sözcüsü Bill Pace, Uluslararası insan 
hakları federasyonu (FIDH) Başkanı Souhayr belhassen, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Turgut Tarhanlı ile panel. (Öztürk Türkdoğan) 

36.  23-24 Mayıs 
2013 

FİDH Kongre açılışı. Yer: Cemal Reşit Rey Kongre Salonu. (MYK) 

37.  23-24 Mayıs 
2013 

FİDH Kongre konferansı Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre salonu. (MYK) 

38.  28-29 Mayıs 
2013 

EMHRN örgütlenme ve gösteri özgürlüğü çalışma grubu toplantısı.( Osman İşçi) 

39.  31.05.2013 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun düzenlediği Sivil toplum Kuruluşları Bilgi 
Paylaşımı ve İşbirliği çalıştayı. (Nedim Durmuş) 

40.  09.06.2013 CPT hayati ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
41.  11.06.2013 EMHRN MYK toplantısı. (Osman İşçi) 
42.  11.06.2013 Avrupa Roman Hakları Merkezin düzenlediği, konut alanlarında karşılaştıkları 

sorunlar konulu toplantı. (Sevim Salihoğlu) 
43.  17.06.2013 Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
44.  17.06.2013 Belçika Dışişleri Bakanlığı ve Parlamenterler ile görüşme. (Osman İşçi) 
45.  18.06.2013 Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Barbara Lochbıhler ile 

görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
46.  01.07.2013 Hür Demokrat Milletvekilleri ve Büyükelçiler ile yuvarlak masa toplantısı. (Öztürk 

Türkdoğan) 
47.  03.07.2013 ABD Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
48.  10.07.2013 Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu tele konferans yöntemi ile 

toplantı. (Emrah Şeyhanlıoğlu) 
49.  10.07.2013 EMHRN heyeti ile gezi inceleme heyeti ile görüşme. (Osman İşçi) 
50.  16.07.2013 Almanya’dan gelen heyet ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
51.  17.06.2013 ABD Büyükelçiliğinde Siyasi işler Müsteşarı Yuni Kim ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan) 
52.  24.07.2013 Bulgaristan Konsulusu ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
53.  24.07.2013 Belçika Büyükelçiliği ile görüşme. (Osman İşçi) 
54.  24.07.2013 Fransa Büyükelçiliği ile görüşme. (Osman işçi) 
55.  01.08.2013 İsviçre Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
56.  01.08.2013 Uluslararası Af Örgütü Araştırmacısı Andrew Gardger ile görüşme. (İsmail Boyraz) 
57.  09.09.2013 Afgan Mülteciler heyeti ile görüşme. (emrah Şeyhanlıoğlu ) 
58.  10.09.2013 Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesinin düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
59.  10.09.2013 İrlandalı doktora öğrencisi ile görüşme. (İsmail Boyraz) 
60.  11.09.2013 Lüksemburg Büyükelçiliği Siyasi Danışmanı Slephane Putz ile görüşme. (Osman 

İşçi) 
61.  23.09.2013 Tobis Krasuse’nin veda yemeği (Öztürk Türkdoğan) 
62.  26.09.2013 Macar Hakimler heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
63.  01.10.2013 Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci ve İngiltere Büyükelçiliğin düzenlediği, 

“İnsan Hakları Alanında Bireysel Başvuru Usullerinin Tanıtılması projesi açılış 
töreni. (Öztürk Türkdoğan) 

64.  03.10.2013 AP Sol Partiler Grubun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
65.  30.10.2013 Yunanistan Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
66.  06.11.2013 Norveç Dışişleri Bakanlığı görevlisi Paul Q Bjordal ve Tore Allers ile görüşme. 

(Öztürk Türkdoğan) 
67.  08.11.2013 AB Genişlemede Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
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68.  09.11.2013 11-12 Kasım 2013 tarihleri arasında EMHRN’in düzenlediği “Kadına Yönelik 
Şiddet” konferansı. (Selma Güngör) 

69.  12.11.2013 Rusya Büyükelçiliğinden Müsteşar Valeriy Atolbov ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 
 

70.  12.11.2013 Adli Tıp Uzman Ed Huffin ve Vugar Heynou ve ABD Büyükelçiliği Basın Ataşesi 
Tohmas Grubisha ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

71.  12.11.2013 İran KDP Genel Sekreter Yardımcısı Muhamet Salih ve Gazeteci Çetin Çetiner ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

72.  13.11.2013 Fransa Büyükelçisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
73.  14.11.2013 Amerika’dan gelen Profesörlerden ve öğrencilerden oluşan bir heyetle görüşme. 

(Öztürk Türkdoğan) 
74.  14.11.2013 İngiltere Büyükelçisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
75.  14.11.2013 AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Michael Miller ile öğlen 

yemeği. (Öztürk Türkdoğan) 
76.  19.11.2013 Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
77.  19.11.2013 AB Türkiye Delegasyonu Uluslararası İnsan Hakları Kurumu Başkan Vekili Fatih 

Aydın İle toplantı. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu) 
78.  30.11.2013 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi konferansına katılım. (Selma Güngör) 
79.  17.12.2013 ABD Büyükelçiliğin siyasi işler müsteşarı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve 

Osman İşçi) 
80.  08.01.2014 John Hopkins Üniversitesinden Gelen Öğrenciler ile görüşme. (Hasan Erdoğan) 
81.  25-26-27 

01.2014 
Almanya Kürt Akademisyenler Toplantısı. (Öztürk Türkdoğan) 

82.  29.01.2014 Makedonyalı Borjan Jovsnovski ile görüşme. (Selma Güngör) 
83.  03.02.2014 PYD Heyeti ile görüşme. (MYK) 
84.  07.02.2014 Hollanda Büyükelçiliği ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
85.  14.02.2014 Avusturalya Büyükelçisi ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
86.  17.02.2014 Avusturalya Büyükelçiliğinden Will Robinson ile öğlen yemeği. (Selma Güngör) 
87.  07.03.2014 KDP ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Selma Güngör) 
88.  17.03.2014 ABD Büyükelçiliğinden Diplomat ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
89.  02-03 Nisan 

2014 
AB Türkiye Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Sevim Salihoğlu) 

90.  11.04.2014 Almanya Büyükelçiliği Müsteşar Thomas Thriller ile akşam yemeği. (Osman İşçi ve 
Selma Güngör) 

91.  16.04.2014 ABD Büyükelçiliğinden İç Siyasal İşler Bölüm Şefi Cassandra Carraway ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

92.  17.04.2014 Human Rıghts Watch’an Kenneth Roth ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
93.  24.04.2014 Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Klaasde Vrier, Hollanda Milletvekili 

AİHM kararlarının uygulanması Raportörü ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
94.  27.04.2014 Almanya Parlamento Başkanı Claduce Roth ile İstanbul Şubede görüşme. (hulusi 

Zeybel) 
95.  28.04.2014 Hollanda Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Selma Güngör) 
96.  28.04.2014 Almanya Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına katılım.. (Osman İşçi) 
97.  29.04.2014 Almanya Cumhurbaşkanı Joochim Gauck ile toplantı. (osman İşçi) 
98.  05.05.2014 Act Now Children’a Fund (Jonathan) ile görüşme. (Selma Güngör ve Osman İşçi) 
99.  07.05.2014 AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
100.  08.05.2914 AB Delegasyonun düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
101.  09.05.2014 Agit ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
102.  15.05.2014 Norveç Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
103.  16.05.2014 Norveç Büyükelçisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
104.  16.05.2014 İsviçre Büyükelçiliğinden Müsteşar Didier Chassot ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan) 
105.  22.05.2014 AB Delegasyonu, AB Uzman heyeti ile yargı paketi değerlendirme toplantısı. 

(Öztürk Türkdoğan) 
106.  27.05.2014 İsviçre Büyükelçi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
107.  27.05.2914 Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü İle görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 



17.	OLAĞAN	GENEL	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU	KASIM	2014 

 239	

108.  29.05.2014 Finlandiya Parlamenter Heyeti ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
109.  05.06.2014 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Temsilcisi Oksana Antonenko ile 

görüşme(Öztürk Türkdoğan) 
110.  09.06.2014 Avrupa Konseyi Parlamenterler Komitesi Raportörü Pedro Agramunt ile görüşme 

(Öztürk Türkdoğan) 
111.  11.06.2014 Toronto Üniversitesi Prof. Randall Hansen ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
112.  17.06.2014 AB Bakanlığı ve AB Bakanı ve Genişlemeden Sorumlu Üye Stefan Füle ile 

görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
113.  01.07.2014 AB Delegasyonu ile toplantı (Öztürk Türkdoğan) 
114.  03.07.2014 ABD Kurtuluş Günü Resepsiyonu (Öztürk Türkdoğan) 
115.  14.07.2014 Fransa Ulusal Günü’ne katılım (Öztürk Türkdoğan) 
116.  18.07.2014 Agit Heyeti ile görüşme (Öztürk Türkdoğan, Feray Salman, Osman İşçi) 
117.  21.07.2014 Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Seçim Gözlem Heyeti ile görüşme 

(Öztürk Türkdoğan) 
118.  09.08.2014 Agit ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Seçim Gözlem Heyetleri ile 

görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
119.  14.08.2014 AB Maslahatgüzarı ile görüşme (Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi) 
120.  14.08.2014 Fransa Siyasi Müsteşarı ile görüşme (Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi) 
121.  14.08.2014 Almanya Büyükelçisi ile görüşme (Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi) 
122.  15.08.2014 İngiltere Büyükelçisi ile görüşme (Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi) 
123.  22.08.2014 ABD Siyasi Müsteşarı ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
124.  26.08.2014 BMMYK Ankara Temsilcisi Fatin Allami ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
125.  04.09.2014 ABD Heyeti ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
126.  29.09.2014 Avusturya Büyükeçiliği Resepsiyonu’na katılım (Öztürk Türkdoğan) 
127.  02.10.2014 Federal Almanya Büyükelçiliği Alman Birliği Günü Resepsiyonu’na katılım 

(Öztürk Türkdoğan) 
128.  16.10.2014 Avustralya Büyükelçisi İHD ziyareti (Öztürk Türkdoğan) 
129.  20.10.2014 Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks ile İstanbul’da görüşme 

(Öztürk Türkdoğan) 
130.  24.10.2014 FIDH Başkanı ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
131.  25.10.2014 EUROMED Yönetim Kurulu ile toplantı (Öztürk Türkdoğan) 
132.  25.10.2014 PYD Paris Temsilcisi ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 

 
 
 

YEREL KURUMLAR VE KİŞİLERLE DERNEK YETKİLİLERİNİN YAPTIKLARI GÖRÜŞMELERİ 
 
İnsan Hakları Derneği MYK üyelerinin Kasım 2012-Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye’de yaptıkları görüşmeler. 
 
SAYI TARİH GÖRÜŞME 
 26.11.2012 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kürtçe Hamlet oyununa katılım. (Öztürk 

Türkdoğan) 
 01.12.2012 Mülkiye’nin 153’üncü, Mülkiyeliler birliğinin 66’ncı kuruluş yıldönümü için 

düzenlenen kokteyl ve baloya katılım. (İsmail Boyraz ve Selma Güngör) 
 12.12.2012 İntihar eden (şüpheli intiharlar) asker aileleri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, İsmail 

Boyraz, Selma Güngör ve Şehriban Leyla Çetinbaş) 
 14.12.2012 Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşme(Kayıplar ve Cemil Kırbayır hk).( Öztürk 

Türkdoğan ve İsmail Boyraz) 
 14.12.2012 İHOP’un düzenlediği “İnsan Hakları Etki Analizi ve Göstergeleri” konulu toplantı. 

(Sevim Salihoğlu) 
 15.12.2012 İHD İnsan Hakları Akademisi Diyarbakır Şubenin açılışı. (Öztürk Türkdoğan ve 

Hüsnü Öndül) 
 21.12.2012 Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Komitesinden Yıldız Temürtürkan ve Neşe Ceyhan 

ile görüşme. (Sevim Salihoğlu) 
 24.12.2012 Çerkezler Derneği yöneticileri ile görüşme. (İsmail Boyraz) 
 25.01.2012 ODTÜ Mezunlar Derneği, yeni yıl resepsiyonu. (Öztürk Türkdoğan) 
 26.02.2013 TİHV yeni yer nedeniyle resepsiyon. (MYK) 
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 28.12.2012 Roboski’ye ziyaret. (Aydın Erdoğan, Hasan Erdoğan, Serdar Çelebi, Raci Bilici ve 
Erdal Kuzu) 

 29.01.2013 Bingöl (Radyo Azelya) radyosunun düzenlediği Robiski konulu canlı yayına katılım. 
(Nihat Aksoy) 

 04.01.2013 Afyonkarahisar/Sultandağı İnceleme ve araştırma heyeti. (İsmail Boyaz  ve  Hasan 
Erdoğan) 

 05.01.2013 Kızıltepe Belediyesi – İHD Mardin Şubesinin Anayasa paneli. (Öztürk Türkdoğan) 
 11.01.2013 Karabük olayları hakkında inceleme ve araştırma heyeti. Resmi kurumlarla görüşme. 

(İsmail Boyraz) 
 11.01.2013 Diyarbakır Belediyesinin düzenlediği 2013 yılı “Diyarbakır Surlar Yılı Olsun” adlı 

fotoğraf sergisi açılış resepsiyonuna katılım.  (Emirali Türkmen) 
 12.01.2013 İHOP’un düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan, Sevim Salihoğlu, Hüsnü Öndül, 

Hatice Can, Ayhan Bilgen, Vetha Aydın ve Raci Bilici) 
 17.01.2013 Çerkezler Derneği Genel Başkanı ile görüşme. (İsmail Boyraz ve Volkan Görendağ) 
 21.02.2013 Emep Genel Merkezin düzenlediği “Savaşa Durde, Barış İçin Birleş” basın toplantısı. 

(İsmail Boyraz) 
 24.01.2013 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu mağdurları ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, İsmail 

Boyraz ve Sevim Salihoğlu) 
 25.01.2013 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 26.01.2013 DTK 1. Olağan Sağlık Kongresine katılım. (Selama Güngör) 
 04.02.2013 İzleme Örgütün düzenlediği Cezayir’de sivil toplum kuruluşlarıyla farklı temalar 

üzerinde yapılacak yuvarlak masa toplantısı. ( Ümit Efe) 
 08.02.2013 Nusaybin Sınır Kapısının insani yardım için açılması. (Öztürk Türkdoğan, M. Raci 

Bilici) 
 09.02.2013 UCMK toplantısı. (Öztürk Türkdoğan ve Aydın Erdoğan) 
 15.02.2013 Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ile görüşme. (İsmail Boyraz, Hatice Can, 

Tugay Bek ve Mithat Can). 
 22.02.2013 TİHK Başkanı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, İsmail Boraz) 
 28.02.2013 Egemen Bağış ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 04.03.2013 PSAKD’nin düzenlediği panel. (Şehriban Leyla Çetinbaş) 
 08.03.2013 KESK Genel Merkezin düzenlediği basın toplantısı. (İsmail Boyraz) 
 12.03.2013 BDP’nin düzenlediği toplantı. (İsmail Boyraz ve Selma Güngör) 
 14.03.2013 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen, 

İlköğretim Programlarının Tarama Sonuçları Çalıştayı. (İsmail Boyraz) 
 16.03.2013 Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezin 10. Olağan Genel Kongresi. (Öztürk 

Türkdoğan) 
 20.03.2013 Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, “İnsan Hakları ve 

Demokratikleşme Süreci” kitabının TRT-Okulunda yayınlamak için çekim ve 
röportaj. (Öztürk Türkdoğan) 

 21.03.2013 Newroz Kutlaması. (Öztürk Türkdoğan) 
 28.03.2013 Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Koç ile Görüşme. (İsmail Boyraz) 
 28.03.2013 Silivri “avukatlar” duruşması. (Hasan Erdoğan ve Sevim Salihoğlu) 
 30.03.2013 TİHV 24. Olağan Kurucular Kurulu toplantısı. (MYK) 
 04.04.2013 Başbakan Tayyip Erdoğan ile akil insanlar toplantısı. (Öztürk Türkdoğan) 
 05.04.2013 SES ve TTB ile ilgili basın toplantısı. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu) 
 10.04.2013 Mersin şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin duruşması. (Hasan Erdoğan ve Sevim 

Salihoğlu) 
 12.04.2013 HDP’nin açılışına katılım. (İsmail Boyraz) 
 14.04.2013 Çözüme Evet Koalisyonunun düzenlediği basın toplantısı. (İsmail Boyraz) 
 16.04.2013 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan ve İsmail Boyraz) 
 24.04.2013 Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve FİDH Heyeti) 
 24.04.2013 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve FİDH Heyeti) 
 25.04.2013 Gazeteciler duruşması. (Hasan Erdoğan) 
 25.04.2013 Barış için akademisyenler grubu ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
 27-28 Nisan 

2013 
İHD Kürt çalıştayı. ( MYK ve Şubeler) 
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 13.05.2013 İnsan Hakları Derneğinin kamu kurumlarıyla ilişkileri konulu görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu) 

 23-24 Mayıs 
2013 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan) 

 02.06.2013 Mazlumder Genel Merkezin Genel Kurulu. (Selma Güngör) 
 06.06.2013 TBMM’de çözüm sürecine ilişkin sunum. (Öztürk Türkdoğan) 
 08.06.2013 İHD Diyarbakır şubede çözüm sürecine ilişkin toplantı. (Hasan Erdoğan) 
 10.06.2013 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Denetleme Ağı dernek adına görüşme. (Öztürk 

Türkdoğan,) 
 11.06.2013 Adalet Bakanlığından Engin Şahin ile görüşme. (İsmail Boyraz) 
 21-22-23 

Haziran 2013 
3. Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Forumu: Eşitlik İçin Buluşuyoruz. (Selma Güngör) 

 26.06.2013 İnsan Hakları Savunucuları hakkında toplantı.  (Sevim Salihoğlu) 
 08.07.2013 Duruşmaya gelen heyet ile görüşme. (Osman İşçi) 
 12.07.2013 Güvenpark Platformu ile görüşme. (İsmail Boyraz ve Selma Güngör) 
 18.07.2013 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Seçil Deren ve Araştırma Görevlisi Didem Çubuk ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan) 

 14.08.2013 Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği ile görüşme. (İsmail Boyraz) 
 03.09.2013 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun düzenlediği Sempozyum. (Sevim Salihoğlu) 
 15.09.2013 Halkevlerinin düzenlediği, Ahmet Atakan’ın ölümünün yedinci günü etkinliğine 

katılım. (Hatice Can) 
 20.09.2013 Musa Anter ve Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri. (Öztürk Türkdoğan) 
 20.09.2013 İHOP’un düzenlediği, İnsan Hakları Eğitimi toplantısı. (Sevim Salihoğlu) 
 21.09.2013 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin düzenlediği yerel yönetimler 

buluşması konulu konferans. (Öztürk Türkdoğan) 
 23.09.2013 Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmış ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 28.09.2013 Diyarbakır Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü DİSA’nın düzenlediği 

“Topluluk-temelli Geçiş Süreci Adalet” başlıklı atölye çalışması. (Hulisi Zeybel) 
 28.09.2013 Roboski İçin Adalet Girişiminin düzenlediği Forum. (Selma Güngör) 
 28.09.2013 Siirt Belediyesinin düzenlediği, Siirt Fıstık ve Doğa Festivali, Barış Sürecinde 

Anayasa Paneli. (Öztürk Türkdoğan) 
 28.09.2013 HYD ve FES’in düzenlediği “Türkiye’de İnsani Güvenlik Perspektifinden Barış ve 

Uzlaşma” konulu kapalı yuvarlak masa toplantısı. (Şenel Karataş )  
 03.10.2013 STGM’nin düzenlediği Sosyal Haklarla ilgili toplantı. (İlyas Kara) 
 05.10.2013 5-6 Ekim tarihlerinde DTK’nın düzenlediği, Ulusal Sağlık Kongresi. (Selma Güngör) 
 07.10.2013 Gaziantep Koordinatör Vali Veysel Dalmaz ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Yusuf 

Alataş, Serdar Çelebi, Sevim Salihoğlu, Şevket Akdemir, Raci Bilici ve Osman 
Süzen) 

 10.10.2013 İHOP’un düzenlediği “Cezasızlık ve Cezasızlıkla Mücadele Çalışma” 
toplantısı/seminer. (Serdar Çelebi ve Hasan Erdoğan) 

 21.10.2013 ODTÜ Rektörü Ahmet Acar ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Hasan Erdoğan, Hüsnü 
Öndül, , İsmail Boyraz, Selma Güngör, Sevim Salihoğlu, Hasan Anlar ve İlyas Kara) 

 21.10.2013 ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himet Şahin ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, 
Hasan Erdoğan, Hüsnü Öndül, , İsmail Boyraz, Selma Güngör, Sevim Salihoğlu, 
Hasan Anlar ve İlyas Kara) 

 23.10.2013 23-24-25 Kasım 2013 tarihleri arasında, Katılım hakkı konulu Kadın Koalisyonu 
toplantısı. (Sevim Salihoğlu) 

 25.10.2013 BDP Milletvekili Pervin Buldan ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 25.10.2013 STGM’nin düzenlediği toplantı. (Sevim Salihoğlu) 
 29.10.2013 Cumhuriyetin 90. Yıldönümü resepsiyonu. (Öztürk Türkdoğan) 
 04.11.2013 BDP Milletvekili Pervin Buldan ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 04.11.2013 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 05.11.2013 Hacettepe Üniversitesinde bir grup öğrenci ile görüşme. (Hasan Erdoğan) 
 06.11.2013 Adalet Bakanı Sadulah Ergin ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu) 
 08.11.2013 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Öğrencileri Yeşim Kök ve Hakkı Rıdvan 

Özdemir ile görüşme. (Sevim Salihoğlu) 
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 12.11.2013 İnsan Hakkı Kurumunun düzenlediği panel. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 
 12.11.2013 İnsan Hakkı Kurumunun düzenlediği panel. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 
 14.11.2013 İHOP’un düzenlediği, İnsan Hakları eğitimi toplantısı. (Sevim Salihoğlu) 
 16.11.2013 TİHV MYK toplantısı. (Sevim Salihoğlu ve Emrah Şeyhanlıoğlu) 
 19.11.2013 “Berfo Ana Park” açılışı. (Öztürk Türkdoğan) 
 19.11.2013 Sığınmacılar ve Mültecilerin Durumuna İlişkin Yasal Düzenlemeler ile ilgili toplantı. 

(Selma Güngör) 
 21.11.2013 Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi “Kadınların Adalet Girişim” ile ilgili 

görüşme. (Sevim Salihoğlu) 
 29.112013 İHOP Strateji toplantısı. (Öztürk Türkdoğan, Necla Şengül, Raci Bilici ve Osman 

Süzen) 
 29.11.2013 Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün düzenlediği toplantı. (Mustafa Rollas) 
 30.11.2013 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi konferansına katılım.  (Selma Güngör) 
 07.12.2013 Mülkiyeliler Derneğinin düzenlediği Kuruluş yıldönümü kokteyli. (Sevim Salihoğlu 

ve Selma Güngör) 
 07.12.2013 İHD Sakarya Şubenin Düzenlediği İnsan Hakları Haftası Paneline katılım. (Öztürk 

Türkdoğan ) 
 12.12.2013 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Çalıştayına katılım. (Öztürk Türkdoğan) 
 14.12.2013 Gündem Çocuğun Derneğinin, Düzenlediği “Türkiye’de Geçiş Dönemi Adaleti 

Çalışmalarında Çocuklarla ilgili neler yapılabilir yapılmalı toplantısına katılım. 
(Leyla Çetinbaş) 

 17.12.2013 Şüpheli Asker Ölümleri ile ilgili Asker Ailelerle birlikte Milli Savunma Bakanıyla 
görüşme. (Selma Güngör) 

 20.12.2013 ODTÜ Mezunlar Derneği Yıl Sonu Buluşmasına katılım. (Hasan Erdoğan) 
 21.12.2013 Nefret Suçları (Romanlar) konulu ERRC’nin toplantısı. (Sevim Salihoğlu ve Selma 

Güngör) 
 08.01.2014 Amasya Gümüşhacıköy’ü Heyeti İle Görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 09.01.2014 İnsan Hakları Kurumu Başkanı İle Görüşme. (Öztürk Türkdoğna) 
 11.01.2014 Diyarbakır Barosu konferansına katılım. (Öztürk Türkdoğan) 
 16.01.2014 Ulusal Mekanizması toplantısı. (Öztürk Türkdoğan) 
 18-19 01.2014 İnsan Hakları Eğitim Ortak Çalışma Alanı Girişim Toplantısı. ( 
 23.01.2014 KESK Davası (Öztürk Türkdoğan) 
 30.01.2014 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğün düzenlediği, mağdur Hakları 

Alanında Yapılacak Toplantı. (Hasan Erdoğan) 
 

 03.02.2014 Eğitim-Sen’in düzenlediği 5. Demokratik Eğitim Kurultayı. (Öztürk Türkdoğan) 
 03.02.2014 PYD Heyeti ile görüşme. (MYK) 
 06.02.2014 Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın ev sahipliğinden düzenlenen toplantı. (Öztürk 

Türkdoğan) 
 06.02.2014 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile görüşme. (Hasan Erdoğan) 
 10.02.2014 Yeni Demokrat Kadınlar ile görüşme. (MYK’lı Kadınlar) 
 13.02.2014 TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığın Düzenlediği toplantı. (Hasan 

Erdoğan) 
 14.02.2014 Alper Kaliber ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan)  
 15.02.2014 İHOP’un düzenlediği toplantı. (Selma Güngör, Hatice Can, Mustafa Rollas ve Osman 

İşçi) 
 18.02.2014 Halkevleri MYK Üyesi Dılşat Aktaş ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 19.02.2014 TBMM İnsan Haklarının İnceleme Komisyonu İle Görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 22.02.2014 Eşit Haklar Derneğin düzenlediği toplantı. (Selma Güngör ve Osman İşçi) 
 22.02.2014 TİHV toplantısı. (Sevim Salihoğlu ve Emrah Şeyhanlıoğlu) 
 23.02.2014 Elazığ Şubenin Kurucu Başkanı Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya’nın anma töreni. 

(Selma Güngör) 
 23.02.2013 Alevi Bektaş Kültür Enstitüsünün düzenlediği Çalıştay. (Ali Ekber Kaypakkaya) 
 26.02.2014 STÖ ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
 27.02.2014 Dışişleri Bakanlığın düzenlediği EPİM toplantısı. (Selma Güngör) 
 27.02.2014 Bağımsız aday Kaya Güvenç ile görüşme. (MYK Üyeleri) 
 28.02.2014 Meclis ziyaretine katılım. Konu: Kara mayınların temizlenmesi hakkında. (Osman 
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İşçi) 
 28.02.2014 Akademi dersi.( Öztürk Türkdoğan) 
 03.03.2014 Akademi Dersi. (Osman İşçi) 
 04.03.2014 Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin düzenlediği 28 Şubat konulu panel. (Emir Ali 

Türkmen) 
 10.03.2014 Cumhurbaşkanı Abdullah gül ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 15.03.2014 TİHV’nın 8. Dönem 25. Olağan Kurucular Kurulu toplantısı. (MYK Üyeleri) 
 15.03.2014 Eşit Haklar Derneğin düzenlediği toplantı. (Selma Güngör ve Osman İşçi) 
 18.03.2014 Muğla/Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 18.03.2014 Muğla/Fethiye Belediye Başkanı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 18.03.2014 Muğla/Fethiye Kaymakamı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
 11.04.2014 Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşme. (MYK Üyeleri) 
 11.04.2014 Mardin Valisi ile görüşme. (MYK Üyeleri) 
 11.04.2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ile görüşme. (Necla Şengül) 
 15.04.2014 Bilkent Üniversitesi Öğrencisi ile görüşme. (Hüsnü Öndül) 
 05.05.2014 Vanlı depremzedelere ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve İlyas Kara) 
 10.05.2014 İnsan Hakları Eğitim Çalışma Grubu (İHEÇG)’nın düzenlediği yuvarlak masa 

toplantısı. (Selma Güngör ve Osman İşçi) 
 17.05.2014 Soma Heyeti, Soma Kaymakamı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Selma Güngör) 
 21.05.2014 HDP Heyeti, Selma Irmak Mülkiye Birtane ve Erol Dora ile görüşme. (MYK Üyeleri) 
 22.05.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığının düzenlediği çalıştay. (Ümit Efe) 
 22.05.2014 Tacso ile İHOP’un ortak düzenlediği toplantı. (Selma Güngör) 
 24.05.2014 İHOP-İHE toplantısı. (Sevim Salihoğlu) 
 27.05.2014 Değişim Araştırma’da Canan Yünlü ile görüşme. (Selma Güngör) 
 29.05.2014 Kadın Koalisyonu toplantısı. (Sevim Salihoğlu)  
 05.06.2014 HDP Barış Çalışma Grubu ile toplantı (Öztürk Türkdoğan) 
 06.06.2014 TİHV ile toplantı (Öztürk Türkdoğan ve Emrah Şeyhanlıoğlu) 
 08.06.2014 Demokratik Yargı Derneği Genel Kurulu’na katılım (Öztürk Türkdoğan) 
 08.06.2014 ABF Genel Kurulu’na katılım (Öztürk Türkdoğan) 
 11.06.2014 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
 04.07.2014 Türkiye Barolar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Başar Yaltı ile görüşme (Selma 

Güngör ve Hasan Erdoğan) 
 14.07.2014 Selahattin Demirtaş ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
 19.08.2014 Cumhurbaşkanlığı Veda Resepsiyonu (Öztürk Türkdoğan) 
 30.08.2014 Cumhurbaşkanlığı Zafer Bayramı Resepsiyonu’na katılım (Öztürk Türkdoğan) 
 08.10.2014 Kobane Dayanışması Kuruluş toplantısı (Öztürk Türkdoğan) 
 09.10.2014 Gökhan Oktar ile görüşme (Sevim Salihoğlu) 
 14.10.2014 Kobane Dayanışması Toplantısı (Öztürk Türkdoğan, Selma Güngör) 
 17.10.2014 Kobane Dayanışma Platformu Toplantısı (Selma Güngör, Aydın Erdoğan) 
 19.10.2014 Akil İnsanlar Heyeti Başbakan ile görüşme (Öztürk Türkdoğan) 
 
 
 
 

İHD YAYINLARI 
 
 
- İnsan Hakları Bülteni Yaşam Hakkına Saygı İstiyoruz! (İnsan Hakları Günü Özel Sayısı.) Aralık 
2012 
-Çocuk Hakları İnsan Haklarıdır. İHD-Eğitimsen İşbirliği ile. Aralık 2013 
- İnsan Hakları Bülteni Barış Bir İnsan Hakkıdır. ( İnsan Hakları Haftası Özel Sayısı.) 10-17 Aralık 
2013 
-İnsan Hakları İçin Güvenlik Paketi (Çeviri) Şubat 2014 
-Mülteci Hakları Koordinasyonu Broşürü (İHD, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi 
Derneği, K AOS-GL, Mülteci-Der, Uluslararası Af Örgütü) 
-Cezaevlerinde Sağlık Hakkı Broşürü 01.10.2014 
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