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GİRİŞ 
 
2016 - 2018 dönemi OHAL’in tüm Türkiye’de uygulandığı ve kalıcı OHAL uygulamalarının 
sürdürüldüğü bir dönem olmuştur. Bu dönemde, toplumsal muhalefet üzerindeki yargı baskısı kesintisiz 
bir şekilde sürerken, MYK’mız çalışma programı doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam 
etmiştir.  
İHD, 30. Yılını geride bırakıp 32. Yılına girdiği bu dönemde, kurulduğu günden beri dile getirdiği temel 
sorunları tekrar etmeye devam etmiş ve bu sorunların çözümü noktasındaki görüş ve önerileri ile 
mücadelesini sürdürmüştür. 
Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları sorununun halen sürüyor olmasının en önemli sebebi resmi 
devlet ideolojisinin sürdürülmesini sağlayacak siyasette ısrar etmektir. Bu ideoloji Türk etnisitesi ve sünni 
Müslümanlığın devletleşmiş haline dayanır. Bunun dışındaki etnik ve inanç gruplarını inkâr eder. 2013-
2015 dönemi barış ve çözüm süreci başarılamadığı yani gerçek bir çatışma çözümü gerçekleştirilemediği 
için yeniden silahlı çatışma ve savaş ortamı yaşanmış ve bunun sonucunda resmi ideolojiyi savunanlar ile 
mevcut siyasi iktidarda bulunanlar, kendilerini yaşatmak için daha otoriter bir rejime yönelmiştir. 16 
Nisan 2017 tarihinde kabul edildiği belirtilen Anayasa değişiklik referandumu ile Türkiye daha otoriter 
bir rejime kaymıştır. Kaldı ki bu referandum OHAL ortamında gerçekleştirilmiş ve YSK’nın kanuna 
aykırı kararı ile kabul edilmiştir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili meşruiyet 
tartışmaları devam etmektedir. 20 Temmuz 2016 tarihinden beri kesintisiz olarak sürdürülen OHAL 
koşullarında gerçekleştirilen 24 Haziran 2018 seçimleri sonucunda Türkiye yeni rejimine geçmiştir. Bu 
seçimde manipülasyon yapıldığına dair bulgular ve manipülasyona zemin hazırlayan yasal alt yapı uzun 
süre tartışılacaktır. Bu rejim tek kişi yönetimine dayalı anti demokratik karakteri ağır basan bir rejimdir. 
Bu rejimi adlandırmak bu zamanın işi değildir. Ancak şunu belirtebiliriz ki rejimin karakterinin anti 
demokratik olduğu kesindir. 
Ne gariptir ki İHD 1986 yılında 1982 darbe Anayasasının sıkıyönetim koşullarında kurulmuş, 30 yıldan 
sonra yeniden OHAL ve 32. Yılla birlikte daha otoriter bir anayasal rejim altında çalışmalarını sürdürmek 
zorunda kalmıştır. 
Türkiye’deki rejimin daha otoriter bir noktaya kaymasında elbette ki dünyadaki gelişmelerin de payı 
vardır. Kapitalizmin yarattığı kriz, devletleri daha korumacı ekonomi politikaları ve daha otoriter 
yönelimlere sevk etmiştir. Böyle bir ortamda uluslararası kuruluşlar Türkiye gibi daha fazla otoriter 
yönetimlere kayan ülkelere karşı gerekli önleyici tedbirlere başvuramamışlardır. Örneğin, Türkiye’de 15 
Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin bastırılmasına rağmen 4 gün sonra OHAL ilan 
edilmesi ve temel hakların tamamen askıya alınmasına Avrupa Konseyi başlangıçta seyirci kalmış, 8 ay 
sonra siyasi denetim kararı almış ancak bunun gereğini yerine getirmemiştir. Türkiye’nin gerek ülke 
içinde gerekse de Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği askeri operasyonlar nedeni ile yaşanan insan hakları ve 
insancıl hukuk ihlallerine karşı BM İnsan Hakları Konseyi harekete geçememiştir. Bütün bu yaşananlar 
sadece Türkiye’de değil birçok ülkede yönetimlerin daha otoriter olmasını kolaylaştırmıştır. Kapitalist 
modernite kurduğu insan hakları sistemini korumakta acz içine düşmüştür. Dünyadaki gelişmeler insan 
haklarının araçsallaştığını göstermektedir. 
Dünyanın ve Türkiye’nin savaştan uzaklaşmasının ve barış içerisinde yaşamasının yolu insan haklarından 
geçmektedir. Türkiye’nin Ortadoğu’da uygulamaya çalıştığı (Kürt ve Şii karşıtı politika) siyasi projesinden 
vazgeçmesinin, halkların kendi geleceklerini belirleme ilkesine uygun olarak Suriye’nin kuzeyinde 
bulunan Afrin ve Şehpa bölgesinden askeri varlığını çekmesinin, Suriye’nin kuzeyinde oluşmuş bölgesel 
yönetim ile iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesinin gerekli olduğunu belirtmek isteriz. 
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Bu dönem çalışmalarımızı yürütmekle birlikte Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları alanındaki 
gerilemelere de tanıklık ettik. Türkiye, bu dönem gerçek bir Anayasal, siyasal, sosyal, hukuksal ve 
ekonomik bir kriz halindedir. Siyasal iktidar, bu krizi yönetememektedir. Bu nedenle daha fazla baskı 
politikası uygulayarak fiili bir iktidar bloku oluşturmuştur. Ekonomik krizin etkisiyle bu ittifakın geleceği 
belirsiz olup demokrasi mücadelesi verecek toplumsal kesimlerin Türkiye’yi yeniden demokrasi rotasına 
çekme ihtiyacı bulunmaktadır. İHD, Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenlerle birlikte bu 
mücadelesini sürdürmektedir.  
Türkiye’nin demokratikleşebilmesi için gerçek bir çatışma çözümü gerçekleştirmesi ve geçmişi ile 
yüzleşmesi gerekmektedir. Dünyada en son Kolombiya örneğinde görüldüğü gibi çatışma çözümü 
gerçekleştirilmeden demokratikleşme sağlanamamaktadır. Türkiye’nin, Kürt sorununu kabul edip 
çözecek yeni bir barış sürecine ihtiyacı bulunmaktadır. Bununla birlikte başta Alevilerin eşit yurttaşlık 
hakkı talepleri olmak üzere ötekileştirilen tüm kesimlerin insan hakları taleplerini kabul edecek yeni bir 
siyasi iradeye ihtiyaç vardır.  
Yeniden bir barış sürecinin inşa edilebilmesi için siyasi iktidarın 28 Şubat 2015 tarihli Dolmabahçe 
Mutabakatı olarak bilinen durumu kabul etmesi ve bu husustaki muhatapları ile diyalog ve müzakereye 
başlaması gerekmektedir.  
Siyasi alanda çözüm bulması gereken TBMM’de ise ayrımcılık yapılarak, HDP demokratik siyasetten 
dışlanarak, sürekli gözaltı ve tutuklama operasyonlarına maruz bırakılmıştır. Bu kapsamda HDP’nin eski 
eş genel başkanları dahil 9 HDP’li ve 1 CHP’li olmak üzere 10 milletvekilinin tutukluluğu uzun süre 
devam ettirilmiş, halen milletvekili olan Enis Berberoğlu’nun tahliye edilmesine karşın Leyla Güven’in 
tutukluluğu sürdürülerek ayrımcılık uygulanmıştır. OHAL KHK’lari ile seçilmiş belediyelerden 104’üne 
el konmuş, belediye başkanlarından 67’si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Barışı ve barış hakkını 
sürekli olarak savunan İHD olarak, Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları sorununu çözebilmesi için 
barışa giden yolun açılmasını ve yeni bir barış sürecinin gerekli olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’nin gerçek bir çatışma çözümü ile birlikte yeni ve demokratik bir Anayasaya ihtiyacı 
bulunmaktadır. Yeni ve demokratik Anayasa yapılmadığı sürece darbeci generaller tarafından yapılmış 82 
Anayasası üzerinde yapılacak değişikliklerin çözüm getirmesi mümkün değildir. Şu anda 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli diye isimlendirilen değişikliklerin bariz özelliği anti demokratik tek 
kişi yönetimi olmasından ibarettir. Demokrasi güçleri ile birlikte yeni ve demokratik Anayasa talebimizi 
her zaman ileri sürecek ve bunun mücadelesini sürdüreceğiz. 
Türkiye’nin önemli sorun alanlarından bir tanesi de ifade özgürlüğü üzerindeki yasaklama ve 
cezalandırmalardır. Başta medya olmak üzere düşüncelerini ifade eden toplumsal muhalefet üzerindeki 
yargı baskısı Türkiye tarihinin en ileri noktasını yaşamaktadır. İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir. 
Demokrasiye giden yolun açılabilmesi için ifade özgürlüğünün mutlaka sağlanması gerekir. Düşünceyi 
açıklama ve basın özgürlüğü sağlanmadan demokrasiye giden yolun açılması olası gözükmemektedir. 
İHD çalışmalarında her zaman ifade özgürlüğünü görünür kılmaya devam edecektir. 
Bu dönem bir yandan seçim manipülasyonlarıyla rejimin değiştirilip iktidarın otoriterleştiği bir ortamda 
demokrasiden yana toplumsal muhalefetin ne kadar güçlü olduğu da ortaya çıkmıştır. Nitekim Türkiye’de 
son 2 yılda yapılan seçimler göstermiştir ki demokrasi ve insan haklarından yana güçlü bir toplumsal 
muhalefet bulunmaktadır. Toplumsal muhalefetin en geniş tabanda demokrasi ve insan hakları ilkesinde 
birleşik mücadele yürütmesi halinde sosyal mücadele ile Türkiye’nin demokratikleşmesi sağlanabilir. 
İnsan hakları savunucuları olarak bu mücadelenin içerisindeyiz. Bu dönem demokrasi mücadelesi 
ekseninde oluşturulmuş çeşitli platform ve birliktelikler içerisinde yer alarak mücadelemizi 
sürdürdüğümüzü de belirtmek isteriz. 
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Türkiye’nin geçmiş siyasi tarihi incelendiğinde Osmanlı Devletinden beri devam eden parlamenter 
demokratik sistemin inşası ve demokratikleşmesi mücadelesinin tek kişi yönetimi ile kesintiye uğraması 
oldukça büyük bir geriye gidiştir. Siyasi iktidarın resmi ideolojiyi bu şekilde var edemeyeceğini anlaması 
ve her gelişmiş ülke gibi sorunlarla yüzleşmesi gerekmektedir. Geçmişle yüzleşme en önemli çalışma 
başlıklarımızdan birisidir. Her fırsatta geçmişle yüzleşmenin önemini hatırlatmaya ve bu konudaki 
tutumlarımızda ısrarlı olmaya devam edeceğiz. Özellikle Ermeni Soykırımı ile Dersim Soykırımı’nın 
kabul edilmesi konusundaki ısrarlı tutumlarımız soruşturma konusu olsa bile devam edecektir.  
Türkiye’nin yeni rejimi adeta kuvvetler birliğini temsil etmektedir. Böylesi bir birlikte en fazla zarar gören 
insan hakları değeri ise adalettir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemi kendisini bağımsız ve tarafsız yargıda 
gösterir. Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması olmadan adaletin yerini bulması 
mümkün değildir. İnsan hakları savunucularının ve elbette ki İHD’nin cezasızlıkla mücadelesi bu dönem 
kesintisiz sürmüş, adalet mücadelesi devam etmiştir. 
Cezasızlıkla mücadele ve adalet arama ekseninde özellikle Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri’nin, 
kayıp yakınlarının ve insan hakları savunucularının İHD çatısı altında “Kayıplar Bulunsun Failler 
Yargılansın” haftalık oturma eylemleri her türlü baskı ve yasaklamaya karşı ısrarlı bir şekilde 
sürdürülmektedir. İnsan hakları savunucularının adalet arayışı bu şekilde kesintisiz olarak sürecektir. 
Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi devlet içi çete yapılanmalarının tasfiye edilmemiş olmasıdır. 
Kontrgerilla gerçeğinden sonra Fethullah Gülen örgütünün devlet içindeki varlığının askeri darbe 
girişimine kadar kendisini göstermesi tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ortaya koymuştur. Ancak 
tasfiye edilen yapıların yerine yeni yasa dışı yapılanmaların oluşmaması için demokratik yönetim şarttır. 
Bununla birlikte cezasızlık politikası ve kültürüne son verilerek, suç işleyen devlet görevlilerinin 
korunmasından vazgeçilmelidir. Bu dönem İHD darbe dönemi davalarındaki müdahillik tutumunu 
sürdürmüş, faili meçhul cinayetler ve kayıplarla ilgili davaları takip etmiş, her fırsatta cezasızlıkla 
mücadele alanındaki çalışmalarda aktif olarak yer almıştır. 
Bu dönem Türkiye’de ekonomik ve sosyal haklarda ciddi gerilemenin yaşandığı bir dönem olmuştur. 
OHAL’deki kamu görevinden ihraçlar, özel şirketlere el konularak on binlerce işçinin işsiz kalması gibi 
uygulamalar adeta bir sivil ölü halini yaratmıştır. Dolayısıyla bu duruma karşı mücadele edenlerin yanında 
yer alınmıştır. Bunun yanı sıra grev yasakları gibi otoriterleşme ile birlikte ekonomik ve sosyal haklardaki 
gerileme artarak devam etmektedir. Üçüncü havalimanı işçilerinin hak arama eylemlerinin kriminalize 
edilerek işçiler üzerinde yargı baskısı kurulması siyasi iktidarın ekonomik ve sosyal haklardan ne kadar 
çok uzaklaştığını göstermektedir. İHD’nin önümüzdeki dönem ekonomik ve sosyal haklar alanı ile daha 
fazla ilgilenmesi gerektiği açıktır. Bu bilinçle bu alandaki mücadelemiz aratarak devam edecektir.  
15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe teşebbüsü 16 Temmuz 2016’da bastırılmış ve şiddet hareketleri 
sona ermiştir. Ancak buna rağmen siyasi iktidar karşı darbe yaparak, 20 Temmuz 2016’dan itibaren 
OHAL ilan etmiş ve bunu 18 Temmuz 2018’e kadar sürdürmüştür. OHAL süresince 32 KHK ile 
100’lerce yasada 1000’lerce kalıcı değişiklik yapılmış, Türkiye’nin yasal düzeni adeta bir OHAL düzeni 
haline getirilmiştir. Bu süreçte Türkiye Anaysa Mahkemesi, siyasi iktidarın baskısına boyun eğmiş, 
kendisine açılan davalarda OHAL KHK’ları başta olmak üzere yargılama yetkisi olmadığını belirterek 
siyasi iktidara sınırız bir alan açmıştır. Anaysa Mahkemesi bu tutumuyla Türkiye’de yaşayan hiç kimsenin 
hukuk güvenliği hakkı olmadığını ilan etmiştir. Siyasi iktidar bununla da yetinmemiş, 31 Temmuz 
2018’den itibaren 7145 sayılı Kanunla OHAL’i 3 yıllığına uzatan düzenleme yapmıştır. Bu nedenle halen 
OHAL sistemi altında Türkiye’nin idare edildiğini ifade etmekteyiz. İHD olarak bu durumu sürekli 
gündemde tutan ve buna itiraz eden bir duruş sergilemiştir. Önümüzdeki dönem kalıcı OHAL yasalarına 
karşı mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir.  
OHAL’deki cezasızlık sivilleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 696 sayılı OHAL KHK düzenlemesi 
ile Devletin cezasızlıkla korunan şiddet tekeline siviller de eklenerek suç ortaklığı 
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yaygınlaştırılmaktadır. Böylece iktidarın yandaşı olan “müteyakkız” sivil kitleler, sadece politik muhalifleri 
değil toplumsal veya ahlaki açıdan “sapkın” olarak gördükleri kişi ve davranışları bir tür ihkak-ı hak 
(hakkı, hukuku bizzat gerçekleştirme) anlayışıyla keyfi biçimde “cezalandırmaya” kalkacaklar ve cezasızlık 
zırhı ile korunacaklardır. Bu durum, linç kültürünün meşrulaştırılarak/yasalaştırılarak kalıcı bir OHAL 
yöntemi haline getirilmesidir. Daha da vahimi, bugüne kadar siyasi kaygı ve çıkarlarla toplumda yaratılan 
kutuplaşmayı daha da derinleştirecek, ülkeyi herkesin herkese şiddet uyguladığı, artık hiçbir yurttaşın 
yaşam hakkının dahi güvence altında olmadığı bir kargaşa ortamına sürükleyecektir. 
Bu dönem, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da devam eden silahlı çatışma ortamı ve OHAL sürecinde 
resmi gözaltı merkezlerinde işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarında belirgin bir artış 
görülmüştür. Böyle bir iklimde adli sebeplerle işkence uygulamalarında da artış olduğunu söyleyebiliriz. 
Aynı artış trendi OHAL koşullarında cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik işkence ve diğer 
kötü muamele iddialarında da görülmektedir. Diğer yandan toplumsal gösteriler sırasında,  gösteri ve 
yürüyüş hakkını kullanan kişilere güvenlik görevlileri tarafından uygulanan şiddet yöntemleri işkence ve 
diğer kötü muamele boyutlarına varmıştır. İHD olarak bu dönem işkence ve kötü muameleye karşı 
yapılan başvurular konusunda gerekli girişim, müracaat ve şikâyetlerde bulunulmuş ve bu konuda bir dizi 
faaliyet yürütülmüştür. 
Bu dönemde maalesef her zaman olduğu gibi hapishaneler, insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı 
yerler olma özelliğini sürdürmüştür. İHD, Merkezi Hapishane Komisyonu hapishanelere düzenli 
ziyaretler gerçekleştirerek ihlallerin ortadan kaldırılması konusunda etkili bir mücadele yürütmüştür. 
Türkiye’deki hapishanelerde ağır hasta mahpusların tahliye edilmemesi sorunu, tecrit, çıplak arama gibi 
insan onuruna aykırı uygulamalara karşı çıkan mahpuslara yönelik işkence boyutuna ulaşan kaba dayak ve 
orantısız disiplin cezaları, tecrit ve sosyal alandan yararlandırmama, haberleşme ve iletişim yasakları gibi 
giderek ağırlaşan ihlallerle baş etme sorumluluğumuz devam etmektedir. 
İmralı hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan üzerindeki 2 yılı aşkın süredir uygulanan katı tecrit ise 
baskı yöntemlerinin ne kadar derinleştiğini göstermektedir. İHD olarak öncelikle insan hakları temelinde 
onurlu her insanın korunması gereken hakları çerçevesinde Abdullah Öcalan’ın haklarının da olduğu 
gerçeğini her fırsatta ifade etmeye devam edeceğiz.  
OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lar ile sendika, dernek ve vakıfların kapatılması örgütlenme özgürlüğünün 
çok ciddi olarak siyasal iktidarın baskısı altında olduğunu göstermektedir.  OHAL kararnameleri ile insan 
hakları örgütlerinden bazıları hedef alınmış ve temelli kapatılmışlardır. 2017 yılı başta kurumlarımızın 
yönetici, üye ve çalışanları olmak üzere çok sayıda insan hakları savunucusunun ve avukatın BM İnsan 
Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesinde yer alan ilkeleri çiğneyerek gözaltına alındığı, hatta 
tutuklandığı bir yıl olmuştur. Büyükada davası olarak bilinen ve insan hakları savunucularının eğitim 
toplantısı sırasında toplantılarının basılıp gözaltına alınarak tutuklandıkları ve yaklaşık 4 ay tutulu 
kaldıktan sonra serbest bırakıldıkları bir dönemi yaşadık. Uluslararası  Af Örgütü Türkiye Şubesi 
Yönetim Kurulu eski Başkanı Av. Taner Kılıç’ın uzun tutukluluğu sona erdirilmesine rağmen Büyükada 
davasındaki ceza tehdidi devam etmektedir. İnsan hakları savunucusu Osman Kavala ve kapatılan 
Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı ile birlikte dernek yöneticisi ve üyesi 
çok sayıda avukat tutukludur.  
Türkiye’de 16.08.2015 tarihinde başlayan ve halen devam eden Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerle ilgili İHD ve TİHV başta olmak üzere çok sayıda 
hak ve hukuk örgütü tespit ve gözlem raporu yayınlamıştır. Bu raporlardan rahatsız olan Genelkurmay 
Başkanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na yazdığı yazılar üzerine Haziran 2016 tarihinde İçişleri Bakanı onayı ile 
İHD Genel Merkezi’nin idari, mali ve faaliyet bakımından denetlenmesi kararı alınmıştır. İçişleri 
Bakanlığı Müfettişliği tarafından 27.06.2016-21.09.2016 tarihleri arasında denetim yapılmış, Denetim 
Raporu 20.06.2017 tarihinde açıklanmıştır. Dolayısıyla Denetim Raporu’nun yazımı OHAL boyunca 
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sürmüştür. Denetim Raporu’nda İHD Genel Merkezi ve Şubelerinin yayınladıkları raporlar, yaptıkları 
açıklamalar ve İHD MYK’sının aldığı kararlar nedeniyle TCK 301., TMK 7/2. Ve TCK 302. 
maddelerinden dolayı haklarında dava açılması istenmiş ve İHD Genel Merkezi hakkında fesih davası 
açılması talep edilmiştir. Bu talep üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun 2017/8007 
soruşturma nolu dosyasında Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve 40’ın üzerinde yönetici ve üye 
hakkında soruşturma devam etmektedir. Bunun yanısıra Genelkurmay Başkanlığı’nın şikâyeti üzerine 
sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili raporlar nedeniyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun 
2016/15529 soruşturma nolu dosyasında Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve diğer kurumların 
başkanları hakkında TCK 301. maddeden soruşturma devam etmektedir. Bu dönemde İHD Genel 
Başkan Yardımcısı M.Raci Bilici Mart 2017’de bir hafta gözaltında tutulmuş, İHD MYK üyesi Ali Rıza 
Yurtsever 2017’de yaklaşık 5 ay tutuklu kalmış, İHD Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Yoleri yaptığı 
basın açıklaması nedeniyle Ekylül 2017’de 3 gün gözaltında tutulmuştur. İHD’nin Van, Hakkari gibi 
birçok şube başkanı ve yöneticisi hakkında gözaltılar yapılmış, soruşturma ve davalar sürdürülmüştür. Bu 
konuda İHD özel bir rapor hazırlamıştır.  
OHAL koşullarında yargının hükümetin yönlendirmesi altındaki faaliyetleri nedeniyle halen İHD Dersim 
Şube yöneticisi Özgür Ateş’in, İHD Bitlis eski temsilcisi Hasan Ceylan’ın tutukluluğu, bunun dışında 
onlarca İHD yöneticisi ve üyesiyle ilgili soruşturma ve davalar devam etmektedir. 
Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik 20.01.2018’de başlayan askeri harekâtını eleştiren ve 
savaşa karşı barışı savunan açıklamalar nedeniyle çok sayıda İHD yöneticisi ve üyesine karşı gözaltı ve 
tutuklama işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda İHD MYK üyesi Hayrettin Pişkin Çanakkale’de 24.01.2018’de 
tutuklanmış, 21.03.2018’de serbest bırakılmıştır. İHD Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel 01.02.2018 
tarihinde tutuklanmış ve 15.03.2018’de serbest bırakılmıştır. İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen 
22.01.2018 tarihinde gözaltına alınmış, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştır. İHD Hatay şube başkanı Mithat Can, İHD İskenderun şube başkanı Coşkun Selçuk aynı 
açıklamalar nedeniyle gözaltına alınıp birkaç gün gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştır. İHD Malatya şube yöneticileri Mehmet Tuncel ve Abuzer Yavaş 01.02.2018 günü 
aynı açıklamalar nedeniyle tutuklanmış olup birkaç ay sonra tahliye edilmişlerdir. 
Afrin’e yönelik askeri müdahaleyi eleştiren ve barış çağrısı yapan kuruluşlar arasında TTB Merkez 
Konsey üyeleri 7 gün boyunca gözaltında tutulmuş ve 05.02.2018 tarihinde adli kontrolle serbest 
bırakılmış, Halkevleri Derneği Eşgenel başkanı Dilşat Aktaş ve 10 yönetici arkadaşı 22.02.2018 tarihinde 
gözaltına alınıp, gözaltının 7. günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca, Halkların 
Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu (aynı zamanda barış 
akademisyenidir) ile çok sayıda siyasi parti ve dernek yöneticisi 09.02.2018 tarihinde gözaltına alınmış, 
gözaltının 7. gününde Onur Hamzaoğlu ile Fadime Çelebi tutuklanmış, 19.07.2018 tarihinde tahliye 
edilmiştir. Tüm bu süreçlerde İHD olarak gerekli dayanışma gösterilmiştir. 
Bu dönem aynı zamanda çok sayıda insan hakları savunucusu ve aktivistin Türkiye’yi terk etmek zorunda 
kaldığı bir yıl olmuştur. İHD Genel Sekreteri ve TİHV yönetim kurulu üyesi Av. Hasan Anlar Türkiye’yi 
terk etmek zorunda kalmıştır. Aynı davada yargılanan İHD eski MYK üyesi ve Ankara Şube yönetim 
kurulu üyesi Av. Halil İbrahim Vargün cezaevindedir. KESK eski başkanı ve KESK’e bağlı sendikaların 
çok sayıda eski yöneticisi Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu arkadaşlarımızın yargılandıkları 
davalar aslında Fethullah Gülen örgütüne mensup polis, savcı ve hâkimlerin kurdukları kumpas 
davalarıdır. Siyasal iktidar işine gelen davalardaki kumpası kabul etmiş, toplumsal muhalefete mensup ve 
kendisine muhalif kişi ve kesimlerle ilgili davalardaki kumpası ise kabul etmemiştir. Bu davalar yargının 
siyasal iktidar baskısı ve yönlendirmesi altında olduğunu göstermeye devam etmiştir. 
Bu dönem de OHAL’in verdiği yetki ile birçok ilin valilikleri çeşitli toplantı, gösteri ve etkinlikler için tek 
seferlik ve belli bir güne/eyleme yönelik veya ardışık olarak tüm eylemleri kapsayacak şekilde yasaklama 
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kararları almış ve uygulamıştır. Bu yasaklamalar jeotermal santrallerin olumsuz etkileri ile ilgili bir 
toplantıdan Lise ve Üniversite şenliklerine, kültür sanat ve doğa festivallerinden LGBTİ+ etkinliklerine 
kadar büyük bir çeşitlilik göstermiştir. 
OHAL KHK’leri ile ihraç edilenlerin yaptıkları protestolar sonucunda başta Ankara olmak üzere 
Tunceli, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Eskişehir, Malatya, İzmir illerinde çok sayıda kişiye OHAL 
kanununa muhalefetten adli para cezaları verilmiştir. Bunun dışında 2911 sayılı Kanuna muhalefet 
etmekten devam eden onlarca soruşturma ve dava bulunmaktadır. 
OHAL KHK’leri ile ihraç edilen akademisyenler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın 9 
Kasım 2016’da Ankara Yüksel Caddesi’nde başlattıkları “İşimi Geri İstiyorum” talepli oturma 
eylemlerine karşı onlarca kez gözaltı yapılmış, adli para cezaları verilmiş, soruşturma ve davalar açılmıştır. 
Bu eylemlere daha sonradan sosyolog Veli Saçılık, öğretmen Acun Karadağ, öğretmen Esra Özakça, 
sağlık memuru Adnan Vural (İHD MYK üyesi) ve daha birçok kişi katılmıştır. Bu kişilere karşı 
Ankara’da iki örgüt üyeliği davası, 5 adet 2911 sayılı Kanuna muhalefet davası açılmıştır. Kolluk güçleri 
tarafından 232 defa müdahalede bulunulmuş, 586 gözaltı olayı yaşanmıştır. Devam eden onlarca 
soruşturma bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili İHD Genel Merkezi’nin 9 Kasım 2017 tarihinde yaptığı 
açıklama ve rapor önemlidir. Bu açıklama, Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde yapılmak 
istenmiş, polis izin vermeyerek Genel Başkan Öztürk Türkdoğan ve diğer İHD yöneticilerini gözaltına 
almış, birkaç saatlik gözaltıdan sonra serbest bırakmıştır. Bu süreçlerde, İHD olarak ihraç edilen 
emekçilerin yanında yer alınmış ve onların haklarının korunması noktasında gerekli duyarlılık 
gösterilmiştir. 
Ankara Valiliği 10 Aralık 2017 insan hakları gününde Yüksel Caddesinde açıklama yapmak için başvuran 
İHD’ye izin vermemiştir. Ancak, Kudüs ile ilgili olarak AKP tabanının aynı tarihlerde günlerce yaptığı 
gösterilere ise kolaylık sağlanmıştır. Görüldüğü gibi OHAL tamamen keyfi ve siyasal ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanılmış, gösteri hakkının tamamen kısıtlandığı bir pratik haline gelmiştir. 
OHAL kararı ile meşrulaşan toplumsal şiddetin, kadına yönelik uygulamalarında son derece olumsuz 
etkiler yarattığı bir dönem yaşanmıştır. OHAL ilanından sonra, kadına yönelik şiddet olaylarında 
gözlemlenen artış, kadına yönelik resmi şiddet örnekleri, cezaevlerinde kadınlara dayatılan uygulamalar 
çok net örneklerdir. 
OHAL ile birlikte, çok sayıda kadın işten atılmış, ihraç edilmiş çok sayıda kadın örgütü kapatılmış ve çok 
sayıda kadın ifade özgürlüğü ihlalleri nedeni ile cezaevine girmiştir.  OHAL en çok kadınları vurmuş, 
kadın özgürlüğüne darbe olmuştur. 

MYK FAALİYETLERİ 
Bu dönem, düzenli olarak 2 ayda bir MYK toplantıları yapılmış, yürütme toplantıları ise mümkün olduğu 
ölçüde 15 günde bir olarak sürdürülmüştür. Bu dönemde çeşitli nedenlerden dolayı 4 MYK üyesi istifa 
etmiş, yerlerine yedek üyelerden gelen arkadaşlarımız çalışmalara aktif olarak katılmışlardır. MYK üyemiz 
Muhterem Süren yaşamını yitirmiştir. Kendisini bir kez daha sevgiyle anarız. 
Bu dönem şube genel kurullarına yönelik olarak daha önceden çıkarılmış bulunan yönergede gerekli 
değişiklikler yapılarak, yürürlüğe konmuştur.  Şubelerimiz yönergeye uygun olarak şube genel kurullarını 
yapmıştır. Şube genel kurulları öncesi mümkün olduğu ölçüde eş başkanların ve örgütlenmeden sorumlu 
genel sekreter yardımcısının katılımı ile bölge temsilcileri ve bölgede bulunan MYK üyeleri ile birlikte 
şubeler ziyaret edilmiş ve yönetimlerle toplantılar yapılmıştır. Merkez genel kurulu öncesi merkez için de 
komisyon oluşturulmuş ve komisyonun çalışma esasları bir yazıyla şubelere bildirilmiştir.  
Bu dönemde yıllık hak ihlal raporları düzenli olarak çıkarılmış, çeşitli konularda 33 kez araştırma, 
inceleme ve gezi raporları hazırlanıp ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmış, bu raporlara 
dayanılarak gerekli mekanizmalara müracaatlar yapılmıştır.  
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Bu dönemde yaşanan hak ihlallerinin görünür kılınması, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar 
nezdinde gündeme getirilmesi ve insan haklarının evrenselliği gözetilerek 127 kez diplomatik misyon, 
uluslararası kuruluş ve kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Türkiye’deki hak ihlallerinin 
tarafı olduğumuz uluslararası organlarda ve mekanizmalarda gündeme getirilmesi sağlanmıştır.  
Bu dönem silahlı çatışma ortamı ve OHAL’e rağmen, Derneğimiz kapasitesinin yettiği oranda 
kendisinden beklenen asgari görevlerini yerine getirmiş olup görünürlüğünü sürdürmüştür. Bu dönemde 
dokümantasyon birimi etkili çalışmalar yürütmüştür. Dönem içerisinde genel merkez tarafından 116 
basın açıklamaları ve toplantıları yapılmış, diğer hak örgütleri ile 14 ortak basın açıklaması ve toplantısı 
yapılmıştır.  
Bu dönemde İHD İnsan Hakları Akademisi Ankara, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Çukurova birim 
çalışmalarını sürdürmüş, Çanakkale biriminin açılışı için çalışmalara başlanmıştır.  
Bu dönemde MYK’mızın çalışma alanları çalışma raporumuzun ilgili bölümünde yer almakta olup 
çalışma başlıklarımız artmıştır.  
İHD’nin demokrasi mücadelesi verdiği gerçeğinden hareketle diğer demokrasi güçleriyle birlikte çeşitli 
adlar altında demokrasi mücadelesi sürdürülmüştür. Türkiye’nin demokrasi, emek, barış ve özgürlük 
mücadelesi veren toplumsal muhalefeti ile İHD’nin birlikteliği sürmüştür.  
İHD’nin Türkiye’nin insan hakları alanında oluşturduğu İHOP, UCMK, Mülteci Koordinasyonu gibi 
platform ve çeşitli birlikteliklerdeki etkin yeri muhafaza edilmiş, Türkiye insan hakları hareketinin en 
etkili örgütü olarak faaliyetini sürdürmüştür.  
Bu dönem yürütmüş olduğumuz çalışmalar siyasal iktidarı oldukça rahatsız etmiş ve İHD tarihinde ilk 
defa İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından idari, mali ve faaliyet denetimine tabi tutulmuştur. 
Denetimle ilgili olarak sonuç raporu hazırlanmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilerek dernek 
ve yöneticileri hakkında soruşturma açılmıştır. Soruşturma halen sürmektedir.  
Bu dönem, OHAL ve OHAL KHK’larının siyasi iktidara verdiği sınırsız yetkilere rağmen İHD’nin 
bağımsız bir insan hakları örgütü olması gerçeğini siyasi iktidar da kabul etmiş ve Derneğimiz olumsuz 
bir gelişmeyle karşılaşmamıştır. 
Sonuç olarak MYK, iki yıllık dönem içerisinde eksikliklerini gören bir bakış açısından bu genel sürecine 
hazırlık yapmış ve önümüzdeki dönemin zorlukları gözetilerek örgütlü mücadeleyi sürdürme 
konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Bu dönem çalışmalarımıza katılan ve destek olan şube 
yönetimlerine, temsilciliklere, genel merkez ve şube çalışanlarına ve elbette tüm aktivistlere emeklerinden 
dolayı teşekkür ederiz.  

MERKEZ YÖNETİM KURULU 
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İHD KASIM 2016-KASIM 2018 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI 
 
Sunuş: 
İnsan Hakları Derneği(İHD), 30.kuruluş yılında,  5-6 Kasım 2016 tarihlerinde, Genel Merkezi’nin 
bulunduğu Ankara’da, 18.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir.  
İHD Merkez Yönetim Kurulu, 18. Olağan Genel Kuruldan 2018 yılında yapılacak 19. Olağan Genel 
Kurul’a kadar geçecek iki yıllık sürede gerçekleştirilebilecek somut hedefler için işbu çalışma programını 
hazırlamıştır. 
 
1. Dünyada ve Bölgede İnsan Haklarının Durumu 
İnsan hakları ve özgürlükleri dünyada, bölgede ve Türkiye’de büyük sorunlar yaşamaktadır. 
Kıtlık ve açlıkla mücadele etmek üzere kurulmuş olan Oxfam adlı kuruluşun Davos zirvesi öncesi 
yayınladığı Rapor (Ocak 2017), dünyadaki eşitsizliği/adaletsizliği tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. 
Dünyada 8 kişinin toplam malvarlığı/serveti, 427 milyar dolardır. Bu miktar, dünyada yaşayan en yoksul 
3.6 milyar insanın malvarlığı/serveti toplamından daha fazladır. Burada zikredilen 3.6 milyar insan, dünya 
nüfusunun yarısına tekabül etmektedir. 
Rapora göre, kadınlar ancak 170 yıllık bir zaman diliminde erkekler kadar bir ücret alabileceklerdir. 
Dolayısıyla bu alanda da büyük eşitsizlik bulunmaktadır. 
Yoksul ülkeler, vergi cennetleri yüzünden 100 milyar dolar zarar ediyor. Kaçırılan 100 milyar dolar ile 
124 milyon çocuğa eğitim verilebilir. 
Rapora göre büyük şirketler ve zenginler, ücretler ve maaşların düşmesi için, politikalar/politikacılar 
üzerinde etkilerini kullanarak eşitsizliği artırıyorlar. 
Oxfam’a göre, eşitsizlik yüz milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşaması sonucunu doğruyor. 
Toplumları parçalıyor ve demokrasiyi zayıflatıyor. Dünyada her on kişiden biri, günde iki doların 
altındaki bir parayla geçinmeye çalışıyor. 
Bu verileri, sosyal adalet ilkesi açısından da düşünebiliriz. Ortada büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği 
bulunuyor. Sosyal adalet bir ilkedir. Gelir dağılımı adaletsizliği ise bir durumdur. 
Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 1.maddesi, bilindiği gibi, tüm insanların haklarda 
ve onurda eşit olduğunu vurgular. Biraz önce sözünü ettiğimiz durum- 8 kişinin 3 milyar 600 milyon 
insanın toplam servetinden daha fazla servete sahip oluşu- insanlar arası eşitsizliğin korkunç boyutuna 
işaret ediyor. Bununla da kalmıyor, etkilerini gösteriyor. 
Evrensel Bildiri’nin 28.maddesi, tüm insanların Bildiri’de yer alan haklara ve özgürlüklere dayalı bir 
sosyal düzene ve bununla da sınırlı değil, uluslararası düzene insan hakkı olarak hakkının bulunduğunun 
altını çizer.  
Barışı temellendirirken, barışı hem bir hak olarak kavrıyoruz hem de barıştan insan hakları ve 
özgürlüklerine dayalı bir durum olarak söz ediyoruz. Barış insanların haklardan ve özgürlüklerden 
yoksun halde tutulduğu ve sessizliğe mahkûm edildiği bir durum değildir. Çatışmasızlık halleri ile barış 
farklı kavram ve durumlardır. Bu açıdan baktığımızda ise dünyanın ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın 
durumu dikkat çekmektedir.  
Bilindiği gibi, 2010 yılından itibaren Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, 
Cezayir, Ürdün ve Yemen gibi otoriter/totaliter rejimlere sahip ülkelerde,  antidemokratik yönetimlere 
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karşı başlatılan sokak eylemleri büyüyerek tüm coğrafyayı etkisi altına almıştı. Fakat sonuçları itibariyle 
halk kitlelerinin büyük bedeller ödeyerek yaptıkları itirazlar bu ülkelerin demokratik rejimlere evrilmesi ve 
demokratik yönetimlere kavuşmaları için yeterli olamamıştır. Bu ülkelerde barışın tesisi ve sürekliliğinin 
sağlanması, askeri darbeler yaparak ya da insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak, sınırlandırarak ve yeni 
baskı metodları uygulayarak yapılamaz. Tersine barış, insan hak ve özgürlükleri tanınarak sağlanabilir. 
Anılan ülkelerde, çatışmalar, yargısız infazlar, idam ve işkenceler gibi birçok ağır insan hakları ihlalleri 
yaşanmaya devam ediyor. 
Suriye ve Irak’ta ise IŞİD olgusu ve bunun bütün bölge ve dünya halkları için yarattığı tehlike ve tehdit 
güncelliğini korumaktadır. IŞİD vahşi katliamları ve insanlığa karşı işlediği suçlarla tanınan bir örgüttür. 
Eylemleri sistematik bir biçimde insancıl hukuku ihlal etmektedir. Köle pazarlarının kurulması, 
tecavüzler, kadınların alınıp satılması, Ezidi ve Şii/Alevi gruplara yönelik soykırım tehditleri ve insanlığa 
karşı suç içeren saldırıları, kadın ve çocuklara köle muamelesi yapılması, insanların rehine olarak 
tutulması, din ve inancı farklı olanlara yönelik ayrımcı muamele, tarihi ve kültürel mirasın tahrip edilmesi, 
işkence ve yargısız infazlarda bulunulması, sivil nüfusun katli ve benzeri eylemler insancıl hukuk 
ihlalleridir ve bunlar sistematik bir biçimde gerçekleştirilmektedir. 
Suriye’de süren savaş yaklaşık 2 milyon 700 bin Suriyelinin Türkiye’ye sığınması sonucunu doğurmuştur. 
Türkiye, bilindiği gibi 1951 tarihli, Sığınanların Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin çekinceli olarak 
tarafıdır. Batı ülkeleri dışından gelenlere mülteci statüsü tanımamaktadır. Nitekim bu coğrafi nitelikteki 
çekincesini 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda da( 2013) sürdürmüş, “Avrupa 
ülkeleri” nitelemesinde bulunmuş, 3.maddede de, Avrupa ülkeleri ile “Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler 
ile Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek ülkeler” in kastedildiği hüküm altına alınmıştır. Kanunun 
61.maddesinde mülteci statüsü ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Bu maddede de Avrupa ülkeleri 
nitelemesi bulunmaktadır. İHD olarak 1951 tarihli Sözleşmeye konan çekincenin ve elbette 6458 sayılı 
kanunun değiştirilmesini savunuyoruz. 
İHD olarak, ünlü düşünce insanı, Çek yazar, Vaclav Havel’in”insanlar sınırlardan önemlidir” yaklaşımını 
benimsiyoruz. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 14.maddesinde vurgulandığı gibi, iltica hakkı bir insan 
hakkıdır. 
Savaş, zulüm ve ulusal üstü insan hakları belgelerinde sayılan nedenlerle sığınanları, nereden gelirlerse 
gelsinler, hak sahibi kişiler olarak görüyoruz. Onlar ulusal üstü insan hakları belgelerindeki tüm haklara 
sahiptirler ve öyle muamele görmelidirler. 
Suriye’de sürmekte olan savaşta Türkiye, Kürt karşıtı bir politika izlemektedir. Ayrıca izlediği politika 
Türkiye’deki iç politik gelişmelerle iç içe geçmiştir. Türkiye giderek Suriye’deki savaşın tarafı hale 
gelmiştir. 
Suriye savaşına dahil olmak tıpkı içeride izlenen savaş politikası gibi, iradi bir olaydır. Dolayısıyla bu bir 
politik tercih sorunudur. Biz İHD olarak, sorunları savaş yoluyla, çatışma yoluyla çözme politikasını 
eleştiriyor ve karşı çıkıyoruz. Suriye’nin Kuzeyinde(Suriye Kürdistanı) oluşturulmakta olan kantonlara, 
kendi kendine yönetim projesine, Türkiye karşı çıkmaktadır. 
Hâlbuki mesele o coğrafyada yaşayan Kürt, Arap, Ezidi, Türkmen, Süryani, Müslüman, Hristiyan, 
Şii/Alevi, Sünni Suriye halklarınındır. 
Gelişmelerin nasıl bir şekil alacağını bilemeyiz. Ancak Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde özerk 
bir bölge oluşumu konusunda güçlü bir iradenin varlığı bilinmektedir. Türkiye’nin özel olarak Kürtlerin 
kendi kendini yönetir halde bulunmasından rahatsızlık duyması ve askeri müdahalede bulunacağına dair 
imalarda bulunması kabul edilemez. Biz Türkiye’nin Suriye halkının bu konudaki iradesi doğrultunda 
barışçıl girişimler içerisinde bulunmasını ve çatışma halinde de çatışmanın tarafı olmamasını isteriz.  
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Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği sistemlerinin, hem mülteci krizlerinde hem de 
savaş-çatışma çözümü konularında yeteri kadar etkili olamadıkları ve insan hakları ihlallerini 
önleyemediklerini gözlemlemekteyiz. 
2012 yılı çalışma programımızda değindiğimiz petrol şirketlerinin neden olduğu çevre felaketlerine ilişkin 
değerlendirmemizi tekrarlamak durumundayız: 
“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.” 
Dünyanın pek çok yerinde dışarıda olduğu gibi, cezaevlerinde de insanların hakları ihlal ediliyor. ABD, 
İran, Çin gibi ülkelerde ölüm 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. 
Dünyanın pek çok yerinde, kadınlar, engelliler, LGBTİ bireyler, mülteciler ve çocuklar yoğun insan 
hakları ihlallerine maruz kalıyorlar. Savaşlar, silahlı çatışmalar ve demokrasi dışı rejim koşulları ihlallerde 
artışlara ve yoğunlaşmaya neden oluyor. 
 
2. Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu: 
Türkiye, bilindiği gibi 1923-1987 tarihlerindeki 64 yılın 26 yılını sıkıyönetim askeri rejimi altında 
geçirmiştir.1987-2002 döneminde de toplam 15 yıl olağanüstü hal rejimi uygulanmıştır.15 Temmuz 2016 
darbe teşebbüsü ardından ilan edilen ve bugüne değin(Şubat 2017) uygulanan olağanüstü hal rejimi dahil 
edildiğinde 94 yıllık Cumhuriyet’in 42 yılının olağanüstü yönetim usulleri altında geçtiği gözlenmektedir. 
Her olağanüstü dönemde, söz gelimi darbe dönemlerinde, darbeciler yalnızca olağanüstü hal döneminde 
geçerli yasa ve uygulamalar içerisinde olmamışlar, geleceği de planlayıp-uygulamışlardır. Söz gelimi 12 
Eylül askeri cuntası 12 Eylül 1980-1983 yıllarında toplamda 669 yasa yürürlüğe koymuşlardır.15 Temmuz 
2016 darbe girişimi sonrası döneme bakıldığında, darbe dönemlerinde görülen yoğun ve olağanüstü halin 
gerektirdiklerini aşan ve yapısal değişikliklere yönelik mevzuat çalışmaları olduğu görülecektir. Türkiye’de 
insan haklarının durumuna dair İHD ve TİHV 9 Aralık 2016 tarihindeki açıklamalarına bakmak 
gerekecektir: 
İnsan hakları savunucuları olarak yıllardır Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununun en önemli 
halkasının Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun barışçıl ve demokratik yolla çözülmediği sürece 
Türkiye’deki insan hakları ve demokrasi sorunlarının çözülemeyeceğini hep ifade ettik. Nitekim 
Türkiye’de 2015 Temmuzunda savaş politikalarına yeniden dönülmesiyle birlikte çözüm sürecinin yol 
açmış olduğu insan hakları açısından göreceli sükûnet yerini kaos ve ağır hak ihlallerine bırakmıştır.  
İçeride ve dışarıda sürdürülen savaş politikalarının da etkisiyle ülkenin temel sorunları giderek daha da 
ağırlaşmış, siyasal otoriterleşme tırmanışa geçmiş, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ortadan kalkmış, 
siyasal gücün tek elde toplandığı fiili bir başkanlık sistemi yaşanmaya başlanmıştır. 
Bunlar yetmezmiş gibi 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL uygulaması ve çıkarılan 
KHK’lar sonucu her boyutta yaşanan yeni hak ihlalleri ve değer yitimi insan hakları mücadelesinin 
kazanımlarını onlarca yıl geriye götürmüştür. Öyle ki, geçmiş yıllarda hakların orantısız sınırlandırılması, 
Devletin yetkilerini aşırı kullanması ya da hak ihlallerine süreklilik kazandıran cezasızlık gibi sorunlar söz 
konusuyken, 2015 Temmuzundan sonra fiilen 2016 Temmuzundan sonra ise hukuken ilan edilen 
olağanüstü hal ve art arda çıkarılan KHK’lar sonucunda çok daha temel ve varoluşsal bir sorunla; “hak 
öznesi olmayan insanlar sorunu” ile karşı karşıya kalınmıştır. KHK’lar ile işinden atılan, hiçbir yerde 
çalışma hakkı tanınmayan, sosyal haklarına ve malına mülküne el koyulan, keyfi gerekçeler ile gözaltına 
alınan, işkence gören, sonu belirsiz sürelerce tutuklu kalan, her türlü hukuki koruma ve savunma 
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haklarından yoksun bırakılan, ne anayasa yargısından ne idari yargıdan cevap alamayan yüz binlerce 
“medeni ölü” yaratılmıştır. Vahim olan ise kimin ne zaman ve hangi koşullarda “medeni ölü” haline 
geleceğinin belirsizleşmiş olmasıdır. İnsanların kişi olmaktan, başka bir deyişle hak taşıyıcısı yurttaş 
olmaktan çıkarılması anlamına gelen bu kaygı verici durum büyük bir insan hakları krizidir. Siyasal iktidar 
medeni ölüler yaratarak “sosyal infaz” uygulamaktadır. 
 
YAŞAM HAKKI 
Siyasal iktidar tarafından sık sık dile getirilen ölüm cezasının geri getirilemeyeceğini ve konunun maalesef 
siyasal istismar konusunun ötesine geçtiğini belirtmek isteriz. Ölüm cezası yaşam hakkını ortadan 
kaldıran bir devlet şiddeti, bir başka deyimle devlet eliyle taammüden işlenmiş bir cinayettir. Yaşam 
hakkı, korunması gereken en öncelikli haktır. Bizzat devletler tarafından bir ceza olarak yaşam hakkının 
ortadan kaldırılması, geri dönüşü olmayan ve giderilmesi olanaksız zararlara yol açarak insanlık 
değerlerinin yok sayılmasına neden olur, dolayısıyla insan hakları savunucuları tarafından asla kabul 
edilemez. Kaldı ki, AİHS’e ek 6 ve 13 nolu protokoller ile BM Medeni ve siyasi Haklar Sözleşmesine ek 
2 nolu Protokolü onaylayıp yürürlüğe koyan Türkiye’nin ölüm cezasını geri getirmesi halinde AB ve AK 
üyeliğinin askıya alınacağı kesindir. Bunun hukuki, siyasi ve ekonomik sonuçları ağır olacaktır. 
Yaşam hakkı ihlali, sadece devletin güvenlik güçleri tarafında gerçekleştirilenleri değil, üçüncü kişiler 
tarafından gerçekleştirilen fakat devletin, “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 
neden olduğu ihlalleri de kapsamaktadır. 
İHD Dokümantasyon Merkezi’nin verilerine göre 1 Ocak - 30 Kasım 2016 tarihleri arasında: 
Öncelikle 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde, darbeciler tarafından 246 kişinin 
öldürüldüğü ve 2.146 kişinin yaralandığı, darbenin bastırılması sırasında yapılan müdahalede ise 24 
askerin öldürüldüğü Hükümet tarafından açıklanmıştır 

 Kolluk güçlerinin yargısız infazı, dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açması 
sonucu 341 kişi yaşamını yitirmiş, 396 kişi de yaralanmıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulanan il ve 
ilçelerdeki sivillere yönelik yaşam hakkı ihlali bu sayının içindedir. 

 Sınır bölgelerinde 76 kişi yaşamını yitirmiş, 160 kişi de yaralanmıştır. 

 Yasa dışı silahlı örgütlerin ve özellikle IŞİD/DAİŞ isimli cihatçı dinci örgütün canlı bombaları 
tarafından yapılan intihar saldırıları sonucu, 184 kişi yaşamını yitirmiş 633 kişi de yaralanmıştır. 

 5 kişi gözaltında yaşamını yitirmiştir. 

 Faili meçhul cinayet sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiştir. 

 Cezaevlerinde çeşitli nedenlerle yaşamını yitiren kişi sayısı en az 32’dir. 

 Zorunlu askerlik hizmetini yaparken en az 20 kişi şüpheli biçimde yaşamını yitirmiştir. 

 Mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu 13’ü çocuk 17 kişi yaşamını yitirmiş 41’i çocuk 51 kişi 
ağır yaralanmış, 

 2016 yılının ilk 9 ayında Silahlı Çatışmalar nedeniyle 406’sı asker, polis, korucu, 605’i militan, 29’u 
sivil olmak üzere toplam 1.040 kişi yaşamını yitirmiştir. Bu dönemde 1.065’i asker, polis ve 
korucu, 17’si silahlı militan ve 75’i sivil kişi yaralanmıştır. 

 Uzun zamandır görülmeyen gözaltında kayıp vakaları maalesef yeniden başlamış olup 2016 yılında 
2 vaka bulunmaktadır. 
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 İş kazaları/cinayetleri sonucu 1 Aralık 2015’e kadar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclis’inin 
verilerine göre en az 1.816 işçi yaşamını yitirmiştir. 

  
İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE 
15 Temmuz darbe girişiminin faillerini açığa çıkarmak üzere soruşturmalar vakit geçirilmeksizin 
başlatılarak kısa sürede binlerce asker ve sivil kişi gözaltına alınmıştır. Ancak gözaltına alınanlar ile ilgili 
medyaya yansıyan haber ve görüntülerde, yüzlerinde ve vücutlarında fiziksel şiddetin kanıtı olan yara 
izleri ve berelenmeler bulunan, ters kelepçelenmiş, çıplak vaziyette tutulan, yüzükoyun yere yatırılmış ya 
da bir samanlıkta oturtulmuş onlarca kişi görülmüştür. Bu durum kaygı vericidir. 
Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceye Karşı Sözleşmesini imzalayarak otoritesini ve denetleme yetkisini 
Türkiye’nin de tanıdığı BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT) Mayıs 2016’da Türkiye’nin dördüncü 
periyodik raporunu değerlendirmiş ve çeşitli uyarı, tavsiye ve öneriler içeren Sonuç Gözlemlerini kabul 
etmiştir. BM İşkenceye Karşı Komite (UNCAT), sözü edilen Sonuç Gözlemlerinde, son dönemde 
kolluk kuvvetlerinin alıkonulan kişileri işkence ve kötü muameleye maruz bıraktığına dair kendilerine 
ulaşan çok sayıda güvenilir raporlar nedeniyle duyduğu kaygıyı dile getirerek, Türkiye’ye İşkenceye Karşı 
Sözleşmenin 2. maddesinin 2. paragrafında yer alan, “hiçbir istisnai durum, ne savaş hali ne de bir savaş 
tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için 
gerekçe gösterilemez” şeklindeki mutlak işkence yasağını hatırlatmıştır. Komitenin bu uyarısı bugün 
içinden geçtiğimiz olağan üstü koşullarda çok daha fazla anlam kazanmaktadır. 
Ayrıca tüm uluslararası belgelerde özellikle belirtildiği gibi gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinin asıl 
yapılması gereken yerler olan sağlık kurumları yerine olağanüstü durum gerekçe gösterilerek emniyet ya 
da başka yerlerde yapıldığı, hekimlerin bu raporlandırmayı yapmak üzere sağlık kurumu dışında yerlere 
gitmeye zorlandıkları da bildirilmektedir. 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin, 6-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyareti sonrası 
hazırladığı ve 2 Aralık 2016 günü açıkladığı “Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele 
Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum” raporunda da tıpkı BM Komitesi 
gibi işkence ve kötü muamele iddialarına yer vermektedir.  
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre ise 2016 yılının ilk 11 ayında 1.622 kişinin sadece 
gözaltında ve gözaltı yerleri dışında işkence gördüğünü beyan ettiği bilinmektedir. 
Cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç soruşturma açılmaması, açılan 
soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, dava açılan vakalarda işkence yerine daha az cezayı 
gerektiren suçlardan iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında 
cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle cezasızlık olgusu işkence yapılmasını mümkün 
kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala karşımızda durmaktadır. 
 
KÜRT SORUNU 
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin hemen ardından Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi genel 
sorununun en önemli halkası olan Kürt Sorunu’nun barışçı yollardan çözümünden vazgeçilmesi 90’lı 
yılları anımsatan ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin yaşanmasına yol açmıştır. Özellikle Kürt illerine ve 
ilçelerine yönelik hukuka aykırı olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında burada yaşayan halkın 
elektrik, su, yiyecek ve sağlık gibi temel gereksinimlerden yoksun bırakılması, bilgi edinme ve haberleşme 
hakkının kısıtlanması, güvenlik güçlerinin özel harp yöntemlerine başvurması, genç yaşlı, kadın, çocuk 
demeden çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesi kaygı vericidir. Söz konusu il ve ilçelerde süreklilik 
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kazandırılan bu olağanüstü hal/savaş hali uygulamaları nedeniyle ekonomik ve sosyal yaşam tümüyle 
çökmüştür. 
2016 yılının en ağır hak ihlalleri elbette sokağa çıkma yasakları süresince işlenmiştir. TİHV 
Dokümantasyon verilerine göre; 
Sokağa çıkma yasaklarının başladığı 16 Ağustos 2015’ten 16 Ağustos 2016 tarihine kadar geçen süre 
içerisinde başta DİYARBAKIR (61 kez), MARDİN (18 kez), ŞIRNAK (13 kez) ve HAKKÂRİ(11 kez) 
olmak üzere MUŞ (2 kez), BATMAN (2 kez), BİNGÖL (2 kez), ELAZIĞ (1 kez) ve TUNCELİ (1 kez) 
dahil toplam 9 il ve en az 35 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 111 süresiz ve gün boyu sokağa 
çıkma yasağı ilanı gerçekleşmiştir. Bu yasaklar nedeniyle 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı 
bilinen en az 1 milyon 671 bin kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlâl edilmiştir. 
Uygulanması ve sonuçlarıyla bir bütün olarak ele alınması gereken aralıksız sokağa çıkma yasakları 
pratiklerinin 14 Aralık 2015 tarihi itibariyle yasakların uygulanış biçimindeki değişim, ilân edilen 
bölgelerin kapsamındaki genişleme, ilân sürelerinin yine ucu açık olmakla birlikte sürelerindeki uzunluk, 
yapılan askerî sevkiyatın yapısı, ağır savaş silahlarının yerleşim birimleri içerisinde kullanılması ile bunlara 
uygun geliştirilen adli süreçler öncesine kıyasla çok daha ağır bir sürece girildiğini göstermiştir. 
TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, böylesi bir ortamda ölümlerine ilişkin kısmi bilgiye 
erişilebilen en az 321 sivilin 16 Ağustos 2015 ile 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında sadece resmi sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmiş zaman dilimleri içerisinde, bu kapsamdaki bölgelerde yaşamlarını yitirdikleri 
tespit edilebilmiştir. Bu kişilerden; 79’u çocuk, 71’i kadın ve 30’u 60 yaşın üzerindedir. 
Yine bu kişilerden en az 73’ünün sağlığa erişim hakkından yoksun bırakılmaları sonucu yaşamlarını 
yitirdikleri iddia edilmektedir. En az 202 sivilin ise ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını 
yitirdikleri belirtilmektedir. Kapalı alanlarda yaşamını yitiren bu kişilerin 23’ünün de sokağa çıkma yasağı 
ve çatışma ortamının yarattığı etki ile sağlık sorunları yaşamaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri 
düşünülmektedir. Çarpıcı bir durum olarak ev sınırları/kapalı alanlar içerisinde yaşamlarını yitiren en az 
202 sivilden 147’si ise sadece Cizre ilçesinde bulunan kişilerdir. Cizre’de 3 bina bodrumunda yakılarak 
öldürülen siviller ile ilgili hala etkili soruşturma başlatılmamış, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin 
ekibi ile inceleme yapmasına izin verilmemiştir. Kurumlarımızın diğer kurumlar ile birlikte açıkladığı 
Cizre Gözlem raporu üzerine Genel Kurmay Başkanlığının isteği doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı 
müfettişlerinin denetimleri sürmektedir. 
Sokağa çıkma yasakları uygulanan il ve ilçelerde uygulanan abluka sonucu gerçekleştirilen yıkımların da 
etkisi ile yaklaşık 500 bin insan zorla yerinden edilmiş olup bu insanlar göçe zorlanmıştır. 
Sokağa çıkma yasağı uygulamaları ile ilgili Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi 
Başkanlığı’nın talep etmesi üzerine Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik 
Komisyonu) tarafından 13 Haziran 2016 tarihinde “Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi 
Hakkında Görüş Raporu” yayınlandı. Bu raporda, sokağa çıkma yasaklarının yasal çerçevesinin olmadığı 
özellikle belirtilmiştir. 
Öte yandan bu süreçte söz konusu il ve ilçelerin seçilmiş belediye başkanları tutuklanmakta ya da 
görevinden uzaklaştırılmaktadır. Halkın iradesini yok sayan bu uygulamalar ile çok temel bir demokrasi 
ilkesi çiğnenmektedir. 
Yine bu süreçte gözaltılar ve tutuklamalar da ciddi bir artış görülmektedir. 
İHD ve TİHV Dokümantasyon Merkezleri’nin verilerine göre; 
50 belediye başkanı tutuklanmış, 
2016 yılında korucu sayısı artmaya devam etmiştir. 
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2016 yılında KCK soruşturmalarından, yanı sıra HDP/DBP ve HDK’ye yönelik operasyonlardan 
yaklaşık 15.000 kişi gözaltına alınmış 5.600 kişi ise tutuklanmıştır. 
HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 10 milletvekili 
tutuklanmış, 50 belediye eş başkanı da tutukludur. 
İHD ve TİHV olarak bizler Kürt sorununun her zaman demokratik ve barışçıl çözümünü savunduk. 
Bunda ısrarlıyız. O nedenle, çatışmaların hemen şimdi durmasını istiyoruz. Tarafların çatışmasızlık haline 
geçmesini istiyoruz. Çatışmasızlık halinin yaşanan olumsuzluklardan da hareketle tahkim edilmiş bir hale 
getirilerek güçlendirilmesini, izlenmesini ve bu konuda tarafların mutabık kalacakları kararları almasını 
istiyoruz. 
28 Şubat 2015 tarihinde ilan edilen Dolmabahçe Mutabakatını destekliyoruz ve bunun gerektirdiklerinin 
yapılmasını istiyoruz. 
Hükümetin, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırarak, sorunun çözümü için yol temizliği yapıp, 
müzakere için uygun idari, hukuki ve siyasi zemini oluşturmasını ve bir an önce müzakereleri 
başlatmasını istiyoruz. 
Dünyanın ve Türkiye’nin savaştan uzaklaşmasının ve barış içinde bir dünyanın ve Türkiye’nin var 
olmasının insan haklarına dayalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin Ortadoğu’da uygulamaya çalıştığı 
siyasi projesinden vazgeçmeye, halkların kendi geleceklerini belirleme ilkesine uygun olarak Rojava 
kantonlarını tanımasını ve iyi komşuluk ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. 
HDP’nin dışlanıp siyaset dışına itilmesi politikasından vazgeçilmeli, bir an önce HDP Eş Başkanları 
başta olmak üzere tutuklu tüm milletvekilleri ve belediye başkanları ile siyasetçiler serbest bırakılmalıdır. 
Türkiye’nin Ortadoğu’daki anti Kürt ve anti Şii/Nusayri/Alevi politikasından vazgeçerek 2015 ve 
devamında 2016 yılı boyunca bizlere korkunç katliamlar yaşatan IŞİD isimli cihatçı yapılanma ile etkili 
mücadele etmesini ve barışçıl politikalar izlemesini istiyoruz. 
 
DÜŞÜNCE, İFADE ve İNANÇ ÖZGÜRLÜGÜ 
Kürt sorunu ile ilgili en fazla haber ve yorumlara yer verdiği bilinen Özgür Gündem ve tek Kürtçe 
gazete olan Azadiye Welat gazeteleri kapatılmıştır. Cumhuriyet gazetesi üzerinde ise tutuklamalar ve dava 
baskısı ile büyük bir baskı oluşturulmuştur. Halen Cumhuriyet gazetesinden 10 gazetecinin tutukluluğu 
devam etmektedir. Yine Kürt sorununa duyarlı ve Kürtçe yayın yapan çok sayıda TV kapatılmıştır. 
Türkiye’de işçi ve emekçilerin sorunlarına yer veren ve doğrudan doğruya işyerlerinden haberler veren 
sol çizgide yayın yapan Hayat TV kapatılmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir. 
2016 yılında düşünce ve ifade özgürlüğü alanında çok ciddi ihlaller olmuş, özellikle siyasal iktidarın basın 
üzerindeki baskı ve kontrolü kaygı verici boyuta ulaşmıştır. OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lar ile 
neredeyse ifade özgürlüğü iktidarın iki dudağı arasına alınmıştır. Bu yıl içinde de gazeteci, yazar, insan 
hakları savunucusu vb. çok sayıda kişiye davalar açılmış, tutuklamalar olmuş, dergi ve kitaplar toplatılmış, 
gazeteler kapatılmış, muhalif gazete binalarına ve gazetecilere fiili saldırılar gerçekleştirilmiştir. 
Alevilerin eşit yurttaşlık hakkı talepleri 2016 yılında da karşılığını bulamamıştır. AİHM’in zorunlu din 
derslerinin kaldırılması ve Cem Evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi ile ilgili kararlarının gereği 
yerine getirilmemiştir. 
Alevi, Hıristiyan ve Yahudiler radikal Sünni ve ırkçı grupların tehdit ve nefret söylemlerine maruz 
kalmışlardır. 
Vicdani ret hakkının hala tanınmaması önemli bir insan hakkı ihlali olarak varlığını korumaktadır. 
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TİHV ve İHD Dokümantasyon Merkezlerinin verilerine göre: 
Halen gazeteci, basın-yayın çalışanı ya da gazete sahibi 146 kişi tutukludur. 
2016 yılında OHAL ile birlikte 5 haber ajansı, 16 televizyon, 24 radyo, 62 gazete, 19 dergi, 29 yayınevi 
olmak üzere 155 medya kuruluşu çıkarılan KHK’larda kapatılan kuruluşlar listesinde yer aldı. 
12 televizyon ve 10 radyo da 668 sayılı KHK’nin ikinci maddesi dördüncü bendi kapsamında kullanılan 
yetki ile kapatıldı. Toplamda 177 basın yayın ve medya kuruluşu kapatıldı. 
Kapatılanlardan 9’u 665 sayılı KHK, ikisiyse 668 Sayılı KHK ile kurulan komisyon kararıyla açıldı. 
Erişime engellenen site sayısı, 5 Aralık 2016 tarihi itibariyle www.engelliveb.com sitesi verilerine göre 
116.126’dır. Bu sayı 2015 yılında 105.958, 2014 yılında 40.773, 2013 yılında ise 35.001 idi. Artış kaygı 
vericidir. 
 
DARBE TEŞEBBÜSÜ VE OHAL 
Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından bir bütün olarak olağanüstü yönetim usullerinin 
yürürlüğe girdiği bir dönemi yaşamaktadır. Darbeler ve darbe teşebbüsleri geçmişle 
yüzleşememe/hesaplaşamamanın ve dolayısı ile sistemin demokratikleşememesinin bir sonucudur. 
Türkiye’nin çatışma ve gerilim üreten bir sisteme sahip oluşunun bir diğer nedeni ise siyasi iktidarların bir 
türlü tekçi resmi ideolojiyi terk etmemeleri ve militarist anlayıştan vazgeçmemeleridir. 
Darbe teşebbüsünde bulunanlar 246 sivil insanın ölümüne ve 2 binden fazlasının ise yaralanmalarına 
sebep olmuştur. Darbelere ve darbe teşebbüslerine yasallık da meşruiyet de atfedilemez. İHD ve insan 
hakları savunucuları darbe teşebbüsünü daha teşebbüsün ilk saatlerinde en sert ifadelerle kınamış ve bu 
girişimlere karşı olduklarını belirtmişlerdir. 
Hükümetin, darbelere ve darbe teşebbüsünde bulananlara karşı insan hakları hukukuna uygun olarak 
idari önlemler almasını ve soruşturma makamlarının etkin soruşturma yapmasını gerekli ve anlaşılabilir 
bulmaktayız. Fakat burada kabul edilemez olan, KHK ve uygulamalardaki keyfilik, işkence ve kötü 
muamelenin yanında hukukun tamamen dışına çıkan uygulamalardır. 
Darbe teşebbüsü sonrası Türkiye’de ilan edilen OHAL ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile başlayan ve toplamda 12’yi bulan KHK’ler dönemi, tıpkı askeri darbe dönemlerindeki gibi 
içerik bakımından insan hakları hukukuna aykırı mevzuat ve uygulama dönemidir. OHAL’in gerekçesi 
darbe teşebbüsü ile mücadele iken, çıkarılan KHK’lar ile toplumsal muhalefet üzerinde ağır baskı 
kurulmuştur. Söz gelimi, 12 Eylül askeri darbe döneminde aralarında profesörler ve öğretmenlerin 
bulunduğu 8500 kamu görevlisi sıkıyönetim komutanlarının emriyle ihraç edilmiştir. (İHD, bu konuyu 
1988 yılında kurduğu “1402’likler Komisyonu” aracılığı ile ILO’ya (Uluslararası çalışma Örgütü) taşımış,  
ILO da Türkiye’yi 111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi’ne aykırılık nedeniyle izlemeye 
almıştır). 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü sonrasında çıkarılan KHK’lerle ise 100 binden fazla kamu 
görevlisi açığa alınmış,  80 bine yakın kamu görevlisi ihraç edilmiştir. HSYK kararı ile 3.698 hakim ve 
savcı meslekten çıkarılmıştır. 12 Eylül askeri darbe döneminde sistemi darbenin amacına yönelik dizayn 
etmek için en az 669 yasa çıkarılmış iken 15 Temmuz sonrasında darbeyi püskürten hükümet, OHAL ile 
sınırlı olmayan kalıcı düzenlemeleri KHK’ler ile gerçekleştirmektedir. 
OHAL uygulamalarının BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 4. Maddesi, Avrupa 
İnsan hakları Sözleşmesinin 15. Maddesi ve Anayasasının 15. Maddesi’ndeki sınırlamalar arasında 
kalması ve yükümlülükleri bu sınırlamalarla azaltması gerekirken, OHAL uygulamaları 30 günlük gözaltı 
süresi, yaşam hakkı ve işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, seyahat 
özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağı 
konularında insan hakları hukukuna aykırı sorunlu düzenlemeler içermektedir. Ayrıca hukukun üstünlüğü 
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ilkesi açısından hâkim teminatını ortadan kaldıran düzenlemeler, açığa alınmalar, ihraçlar, gözaltına 
almalar ve tutuklanmalar insan hakları hukukuna aykırıdır. Kararnameler uyarınca görev yapan kamu 
görevlileri hakkında tam bir cezasızlık öngörülmesi de hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. 
 
OHAL’in bazı sonuçları var: 
15 Temmuz-10 Kasım 2016 döneminde, 90 binden fazla insan gözaltına alındı.36 binden fazla insan 
tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2500’den fazla hakim ve savcı, 6500’den fazla askeri şahıs ve 7 binden 
fazla polis var. 
OHAL döneminde 100’den fazla gazeteci ve yazar tutuklandı. Şu anda en az 146 gazeteci ve yazar 
tutuklu. 
1061 anaokulu, orta öğrenim kurumu ve lise, 15 özel üniversite,113 öğrenci yurdu ve pansiyon 
kapatılmıştır. 
35 sağlık merkezi, yaklaşık 1600’den fazla dernek ve vakıf, 19 sendika kapatılmıştır. Demokratik Bölgeler 
Partisi’nden şimdilik 50’a yakın belediyeye kayyum atanmış ve 50 belediye eş başkanı tutuklanmıştır. 
Gözaltı süresi 30 güne kadar artırılmış, gözaltının ilk 5 günü avukatla görüş yasağı getirilmiştir. 
Gözaltında ve tutuklandıktan sonra avukata erişim hakkı sınırlandırılmış ve gizli olması gereken avukat-
müvekkil görüşmeleri kayıt altına alınarak çok ciddi savunma hakkı ihlali yaratılmıştır. Bu şekilde işkence 
ve kötü muamele yapılmasına zemin hazırlanmıştır. 
Toplamda 177 basın yayın ve medya kuruluşu kapatılmıştır. Kürt halkının en önemli sesi olan Özgür 
Gündem ve tek Kürtçe gazete olan Azadiye Welat gazeteleri kapatılmıştır. 
En az 80 bin kişinin pasaportu iptal edilmiştir. İptaller devam etmektedir. 
İşkence ve kötü muamele görüntüleri resmi yayın organlarında yayınlanmış, ciddi iddialar hakkında hiçbir 
şekilde etkili soruşturma yapılmamıştır. 
OHAL sürecinde, 6 milyon oy alan ve TBMM’de 3.büyük parti durumunda olan Halkların Demokratik 
Partisi’nden,  eş başkanları dahil 10 milletvekili tutuklanmıştır. Ayrıca çok yaygın olarak HDP ve DBP’li 
yönetici ve üyelerine dönük gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Siyasi partilerin yöneticilerine, 
milletvekillerine ve seçilmiş belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamaları,  halkın iradesine 
yapılmış bir müdahale ve insan hakları ihlali olarak değerlendiriyoruz. 
 
CEZAEVLERİ 
2016 yılında da cezaevleri, insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerler olma özelliğini 
sürdürmüştür. 
17 Ağustos 2016 günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı OHAL KHK’sının 32. 
Maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a geçici 32. Madde 
eklenerek, adli suçluların büyük çoğunluğunun yararlanacağı şekilde şartla salıverme süresi 2/3’den ½’ye 
indirilmiş ve cezalarının son 1 yılı kalanların yararlanacağı denetimli serbestlikle ilgili düzenlemedeki süre, 
cezalarının son 2 yılı kalanlar biçiminde, genişletilerek adeta “örtülü OHAL affı “çıkarılmıştır. 
1 Kasım 2016 (Adalet Bakanlığı’nın bilgi verdiği son tarih) itibariyle cezaevlerinde toplam 197.297 
tutuklu/hükümlü/hüküm özlü kişi bulunmaktadır. Bu sayı 2015 yılında 178.089,  2014 yılında 154.179 
idi. AKP iktidara geldiğinde ise bu sayı 59.429 idi. Görüldüğü gibi çıkarılan örtülü aflara rağmen 
dramatik yükselişler olmaktadır. 
2015 yılının ilk 11 ayında cezaevlerinde intihar, işkence ve kötü muamele, kaza, ihmal, hastalık, 
mahkûmlar arası kavga vb nedenlerle en az 32 kişi yaşamını yitirmiştir. 
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Cezaevlerinde sağlık hakkı alanında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin tıbbî yardıma 
ulaşma konusunda önemli engellerle karşılaştığı ve gerekli tıbbî personelle, araç-gerecin cezaevlerinde 
bulunmadığı gözlemlenmektedir. Türkiye Cezaevlerinde İHD’nin tespit edebildiği kadarı ile 331’i ağır 
olmak üzere 926 hasta mahpus bulunmaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra tutuklandığı 
belirtilen yaklaşık binlerce kişiye yer açılması için Ankara, İstanbul, İzmir gibi belirli merkezlerdeki 
cezaevlerinde bulunan ve tedavileri zorlukla sürdürülmeye çalışılan bu kişilerin çok büyük bir çoğunluğu 
başka cezaevlerine sürgün edilmiş ve böylelikle tedavileri zora koyulmuştur. Esasen bu kişilerden 
durumu ağır olan 331 kişinin insani ve hukuki açıdan bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir. 05 Mart 
2013 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gülay Çetin/ Türkiye kararı ile ağır hastalığı 
olan tutukluların korunmasına yönelik mevcut düzenlemeleri yeterli bulmayarak Türkiye’yi işkence 
yasağını ihlal ettiği için mahkûm etmesine karşın cezaevlerindeki ağır hastaların infazlarının 
ertelenmemesini anlamak mümkün değildir. Dahası, 24 Ocak 2013 tarihinde kabul edilen 6411 Sayılı 
Kanun ile hasta hükümlülerin infazının geri bırakılma koşullarının “toplum güvenliği bakımından tehlike 
oluşturmayacağının değerlendirilmesi” koşuluna bağlanması ve bunun sonucu maruz kaldığı ağır hastalık 
veya sakatlık nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporlarıyla dahi tespit 
edilen pek çok hasta tutuklu ve hükümlü dosyalarının Savcılıklar önünde bekletilmesi ve dahası 
reddedilmesi vicdanen de hukuken de kabul edilebilir değildir. 
2000 yılından bu yana uygulanmakta olan tecrit ve tretmana dayalı ceza infaz sistemi, tutuklu ve 
hükümlülerin fiziksel-sosyal-ruhsal bütünlüğünü tehdit etmeye devam etmektedir. Bir ve üç kişilik oda 
sisteminde tutukluların ve hükümlülerin birbirleriyle sosyal ilişki kurması engellenmektedir. Bu durum 
onların ruh sağlığı üzerinde ağır hasarlara yol açmaktadır. Bu ağır izolasyon koşullarını yumuşatmak için 
Adalet Bakanlığı’nın 10 tutuklu ve hükümlünün haftada 10 saat bir araya gelerek sosyalleşmesini öngören 
22 Ocak 2007 tarihli genelgesi (45/1) yürürlükte olmakla birlikte halen etkin ve sorunsuz biçimde 
uygulanmamaktadır. Tecridin en sık uygulandığı İmralı F Tipi Cezaevi bir an önce kapatılmalıdır. 
Cezaevlerinde bulunan çocukların, cezaevi psikolojisini kaldıramadıkları, ciddi tıkanmalar yaşadıkları için 
kendilerine zarar vermek suretiyle, intihar girişiminde bulundukları, yanı sıra taciz, istismar, işkence ve 
kötü muameleye maruz kaldıkları İHD şubelerine kendilerinin, ailelerinin ve diğer mahpusların yaptıkları 
başvurulardan anlaşılmaktadır. Çeşitli disiplinlerden bilimsel araştırmalar genelde cezalandırmanın özelde 
ise kapatmanın suçu önleyici ya da eğitici hiçbir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
insanlık dışı bir uygulama olan çocuk cezaevleri kapatılmalıdır. 
AKP Hükümeti çıkardığı örtülü OHAL affı ile yüz kızartıcı suçlar başta olmak üzere toplum vicdanı 
tarafından doğru bulunmayan bir konuda adım atmış ama hasta mahpuslar gibi yılardır kamuoyu 
gündeminde bulunan ve bu konuda birkaç kez kanun değişikliğine rağmen çözülmeyen önemli bir insani 
sorunu çözmemiştir. Bir an önce hasta mahpusların salıverilmesi ve tedavilerinin süratle yapılması için 
gerekli yasal ve idari tedbirler alınmalıdır. Gerekirse infaz kanunun 16. Maddesi değiştirilmeli veya geçici 
bir madde ile sorun çözülmelidir. 
Halen yürürlükte bulunan 5275 sayılı İnfaz Kanunu’na göre adli mahpusların şartla salıverilmesi için 
cezalarının 2/3’ünü, siyasi mahpusların ise cezalarının ¾’ünü çekmeleri gerekmektedir. 671 sayılı KHK 
ile durum adli mahpuslar lehine değiştirilmiş, siyasi mahpuslar bakımından ise aynı bırakılarak 
ağırlaştırılmıştır. Siyasi iktidar bu uygulama ile kendi içinde kurduğu dengeyi! Bile bozmuş ve böylece 
ayrımcılığı iyice artırmıştır. Suç ve cezaların infazı aşamasında yaratılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması 
için TMK 5. Maddenin acilen kaldırılarak TMK 3 ve 4. Maddelere göre verilen suçlardaki yarı oranında 
artırım sona ermeli, TMK 17. Maddeye göre TMK kapsamında işlenen suçların infazında koşulu 
salıverme süresi olan ¾ oranı yeni KHK’daki gibi ½’ye çekilmeli, 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinin 
4. Fıkrası kaldırılarak ayrımcılık sona erdirilmelidir. TMK 17. Maddenin son fıkrası “Uzatılmış Ölüm 
Cezası” içerdiğinden ötürü bir an önce kaldırılmalıdır. 
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AKP Hükümeti örtülü OHAL affı ile yaklaşık 100 bine yakın insanı cezaevlerinden çıkarmaya 
başlamışken(tahminen 40 bine yakını tahliye oldu), her türlü yasal haklarına rağmen İmralı Cezaevinde 
tutulan Abdullah Öcalan üzerinde uyguladığı kesin tecridi bir an önce kaldırmalı, ailesi ve avukatları ile 
görüşmesini sağlamalıdır. 
Türkiye Cezaevlerinden sürekli olarak gelen şikâyet mektuplarında ve avukat başvurularında işkence ve 
kötü muamele ile ilgili güçlü iddialar bulunmaktadır. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu 
iddialar giderek artmıştır. Türkiye BM İşkenceye Karşı Sözleşmenin Seçmeli Protokolü(OPCAT) 
onaylamış olup ulusal önleme mekanizması ile kanuni düzenleme yapmış ancak uygulamaya 
geçirmeyerek sözleşmeye aykırı davranmaktadır. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte 
işkence ve kötü muamele iddialarının incelenmesi ve önlenmesi görevi yani ulusal önleme mekanizması 
görevi Kuruma verilmiştir. Bu konuda öncelikle belirtmek isteriz ki, Kanun, BM Paris Prensiplerine 
uygun hazırlanmamış, bu konudaki düşüncelerimizi ve önerilerimizi TBMM İnsan hakları İnceleme 
Komisyonuna ve Hükümete yazılı ve sözlü olarak aktarmıştık. Ancak, bütün bu itirazlarımıza rağmen 
halen Kurumun çalışabilmesi için oluşturulması gereken Kurul oluşturulmadığı için hiçbir şey 
yapılmamaktadır. Türkiye cezaevlerinin bir an önce bağımsız heyetler tarafından incelenmesi gerekir. 
İnsan hakları örgütlerinin temsilcilerinin cezaevlerinde inceleme yapmasına izin verilmelidir. 
 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
OHAL ilanı ve çıkarılan KHK’lar ile 19 sendikanın kapatılması, 1600 civarında dernek ve vakfın 
kapatılması örgütlenme özgürlüğünün çok ciddi olarak siyasal iktidarın baskısı altında olduğunu 
göstermektedir.  OHAL kararnameleri ile insan hakları örgütlerinden bazıları hedef alınmış ve temelli 
kapatılmışlardır. Bunlar arasında çok yakından çalışmalarını bildiğimiz, örneğin ÇHD, ÖHD, MHD, 
Gündem Çocuk, İHAD, Sarmaşık Derneği, Vakad, Kürd Der, Rojava Derneği gibi dernekler 
bulunmaktadır. Ayrıca vurgulamak isteriz ki, İHD ya da TİHV gibi insan hakları örgütlerinin yönetici ya 
da üyelerinden bazıları da zaman zaman gözaltına alınmakta ya da tutuklanmaktadır. İHD Şırnak Şube 
Başkanı Emirhan Uysal halen tutukludur. 10 Aralık Dünya İnsan hakları Günü vesilesi ile özgürlüğünden 
yoksun bırakılan bütün insan hakları savunucularıyla dayanışma içerisindeyiz. Türkiye, BM İnsan Hakları 
Savunucularının korunması Bildirgesini sık sık ihlal etmektedir. 
 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 
2016 de bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri özgürlüğü açısından da ihlallerin ve kısıtlamaların olağan 
üstü bir şekilde yaşandığı bir yıl olmuştur. OHAL’in verdiği yetki ile birçok il ve ilçede gösteriler 
tamamen yasaklanmış olup bu uygulama devam etmektedir. Kolluk güçlerinin bu yıl içinde de barışçıl 
gösterilerde basınçlı su plastik mermi, kimyasal silah/gösteri kontrol ajanları ve hatta ateşli silahlar 
kullanarak aşırı/ölçüsüz/orantısız güç ve şiddete başvurmuştur. 
Polis şiddeti cumhuriyet tarihi boyunca tüm iktidarların kolayca başvurduğu kadim bir idare tekniğidir. 
Ancak her geçen gün eleştiri ve itirazlara iyice tahammülsüzleşen, otoriterleşme dozunu son sınırına 
vardıran AKP iktidarı, polis şiddetini kendi politikalarına karşı çıkan tüm toplumsal kesimlere yönelik 
olarak her fırsatta kullanır olmuştur. Bu şiddetten, Kürtlerden, emekçilere, Alevilere ve kadınlara, LGBTİ 
bireylerden taraftar gruplarına kadar hemen her toplumsal kesim istisnasız nasibini almaktadır. 
TİHV Dokümantasyon Merkezinin verilerine göre 2016 yılının ilk 11 ayında; 

 Kolluk güçlerinin toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleler sonucu yaklaşık 1500 kişi 
yaralanmıştır. 
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 352 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiştir. 
 
KADINA KARŞI ŞİDDET SORUNU 
İHD ve TİHV genel olarak “şiddetsizliği” savunmaktadır. Bütün sorunların şiddet dışı yollarla 
çözümünü istiyoruz. Devletlerin uyguladıkları şiddet kadar birey, topluluk ya da örgütler tarafından 
uygulanan şiddete de karşı duruş sergiliyoruz. Kadına karşı şiddet sorununda da erkek egemen anlayış ve 
tutumlara karşı çıkıyoruz. Aynı zamanda devletin hem yasalarda hem uygulamada ve yargı pratiğinde 
eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını hayata geçirmesini istiyoruz. İHD, üyesi olduğu FİDH ile birlikte 
CEDAW komitesine Türkiye raporuna karşı alternatif rapor sunmuştur. Yapılan görüşmeler ve 
oturumlardan sonra Türkiye değerlendirilmiştir. CEDAW Komitesi 25 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’ne tavsiyelerde bulunmuştur. Bizim de paylaştığımız bu tavsiyeler şöyle 
özetlenebilir. 

 Kadın örgütleri temsilcilerine ve hak savunucularına uygulanan baskıcı önlemlerin durdurulması, 
süreçlere aktif katılımlarının sağlanması, 

 Kürt kadınlara, mülteci ve sığınmacı kadınlara uygulanan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, 

 KSGM’nün teknik ve mali açıdan güçlendirilmesi ve kadın haklarına odaklanmasının sağlanması, 

 Kalıp yargılara ve ayrımcı söylemlere son verilmesi, 

 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin durdurulması için Ulusal Eylem Planının uygulanması, gerekli 
yasal düzenlemenin yapılması, destek hizmetlerinin düzenlenmesi, farklı dillerde de hizmet 
verebilen acil telefon hattı kurulması, 

 Kürtajın 10 haftaya kadar, tecavüz durumunda 20 haftaya kadar yapılabilmesinin sadece hamile 
kadının kararına bağlı olması yönünde yasal düzenleme yapılması, 

 Sözde namus adına işlenen cinayetlerin yeterli şekilde cezalandırılması, kadın intiharlarının ve 
kazalarının etkin soruşturulması, 

 Evliliklerin resmi olarak gerçekleşmesi ve kayda alınması, 
 
SONUÇ OLARAK; 
Dünyanın en çağdaş insan hakları belgesinin kabul edilişinin 69. Yılına girerken, yukarıda sıraladığımız 
veriler ve yaptığımız değerlendirmeler henüz Dünyada ve Türkiye’de evrensel insan hakları değerlerini 
tümüyle yerleştirebilme idealinin maalesef oldukça uzağında olduğumuzu göstermektedir. Geçmiş 
yıllarda basın açıklamalarımızın sonunda bu ideale ulaşma yönünde ilerleyebilmek için acilen yerine 
getirilmesi gereken asgari talepleri sıralardık. Bu kez böylesi bir sıralama yapmayacağız. Çünkü bugün 
Türkiye’de insan hakları açısından acilen yerine getirilmesi gereken tek bir talep vardır: O da acilen 
barışın tesis edilmesidir. Barışın sağlanamadığı koşullarda yaşam hakkı korunamamakta, yaşam hakkı 
olmayınca da diğer tüm haklardan söz etmek mümkün olamamaktadır. 
Demokrasinin ön şartı ifade özgürlüğüdür. Şu anda Türkiye’de ifade özgürlüğü otoriter yönetimin yargı 
baskısı altındadır. Dolayısıyla Türkiye’de asgari standartlarda dahi demokrasiden söz edilemez. Bu 
nedenle demokrasi mücadelemiz kaçınılmazdır. 
Kürt sorunun savaşla çözülemeyeceği açıktır. Siyasal iktidarı 28 Şubat 2015 Dolmabahçe deklarasyonuna 
sahip çıkmaya ve 7 Haziran 2015 seçimleriyle ortaya koyduğu Türkiye halkının barış ve demokrasi 
iradesini tanımaya davet ediyoruz. 
OHAL ve KHK rejimi bir karşı darbe rejimidir. Bundan derhal vazgeçilmelidir. 
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Devam eden hak ihlalleri durdurulmalı, sorumlular hakkında etkin soruşturma yürütülmeli, cezasızlık 
derhal terk edilmelidir. 
Demokrasi ve insan hakları mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir. 
 
A- İnsan Hakları Derneği’nin İnsan Hakları Mücadelesinde Alması Gereken Konum 
İnsan hakları Derneği’nin Tüzük hükmü haline getirilmiş ilkeleri, Tüzük 2/B maddesinde yer almakta ve 
şöyledir: 
“İnsan Hakları Derneği, 1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur. 2. Devletlerden, 
hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür. 3. İnsan haklarının evrenselliğini ve 
bölünmezliğini savunmaktadır. 4. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç, renk, 
cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş, engellilik vb. nedenlerle yapılan her 
türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder. 5. Her koşulda 
ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır. 6. Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın 
işkenceye karşı çıkar. 7. Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur. 8. 
Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır; barış hakkını savunur. 9. İfade özgürlüğünü 
koşulsuz ve sınırsız olarak savunur. 10.Düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. 
Koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur. Vicdani Ret hakkını tanır ve savunur. 11.Örgütlenme 
özgürlüğünü savunur. 12.Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele eder. Zulme ve 
baskıya karşı direnme hakkını savunur. 13.Ulusların/Halkların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur. 
14.İnsancıl hukuku savunur. Her zaman ve her yerde soykırıma karşı çıkar. 15. Herkesin anadilinde 
eğitim ve öğrenim görme hakkı ile anadilinde kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur. İnsan 
Hakları Derneği, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün 
olarak benimser ve savunur.” 
Bilindiği gibi, insan haklarını savunma hakkının kendisi de bir insan hakkıdır. 
İnsan hakları savunucusu da, bireysel olarak ya da başkalarıyla birlikte insan haklarını korumak ve 
geliştirmek için çalışan kişidir.  
İnsan haklarının kaynağı hayattır. Hayatta çeşitli yaşama durumları vardır. Hayat, ekonomik, sosyal, 
politik, kültürel vb. boyutludur. İnsan hakları insan aklının ürünüdür ve hayat kaynaklıdır. Hayat statik 
değil dinamik karakterlidir. Haklar ve özgürlükler, hem çeşitli iktidar ilişki ve çelişmeleri hem de devlet 
iktidarı olgusu ile karşı karşıyadır. İnsan hakları hareketi, tıpkı ilgi alanının temel karakteristiği gibi,  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. 
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9 Aralık 1998 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilen İnsan hakları Savunucularının 
Korunması Bildirisi de, yukarıda belirttiğimiz failin esas itibariyle devlet oluşunu Bildiri’nin başlangıç 
bölümünde şöyle ifade etmektedir: 
“ İnsan hakları ve temel özgürlükleri koruma ve geliştirme temel sorumluluğu ve ödevinin devlete 
düştüğünün altını çizerek(…)”. 
Öte yandan, insan hakları hareketinin ihmal edilmemesi gereken ikinci yönü de, devlet dışı iktidar 
odaklarının ailede, sokakta, işyerinde, okulda vb. gerçekleştirdiği hak ihlallerine karşı sürdürülecek 
mücadele olmalıdır. Hemen belirtmeliyiz ki, insan hakları hukukunda devletler tarafından gerçekleştirilen 
ihlaller, dikey ihlaller, biraz önce sözünü ettiğimiz “devlet dışı iktidar odakları”nca gerçekleştirilen ihlaller 
de “yatay ihlal” olarak nitelenmektedir. 
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. 
Öte yandan, yukarıda yer verdiğimiz Tüzük 2/B hükmünden de anlaşılacağı gibi, İHD, insancıl hukuku 
savunur. Bu konuda ilk olarak 24 Ekim 1992 tarihli 4.Olağan Genel Kurulu’nda karar almıştır. 
Dolayısıyla, insancıl hukuk ilkeleri açısından da gelişmeleri izler, rapor eder, tepki gösterir ve 
değerlendirmelerde bulunur.  En başta İHD’nin temsil ettiği 30 yılı aşkın mücadele birikimi ve insan 
hakları hareketinin sahip olduğu kapasite, bu bakımdan eşsiz bir öneme sahiptir. 
Türkiye’de 30 yılı aşkın bir süredir başta İHD tarafından sürdürülen insan hakları mücadelesi, insan 
hakları değerlerinin oluşumunu, tanınmasını ve tartışılmasını sağlamıştır. İHD 30 yılı aşan 
mücadelesinde, ihlalleri belgelemiş, mağdurlara tıbbi, hukuki, psikolojik destek vermiş, cezasızlığa karşı 
mücadele etmiş ve insan hakları kavramını tanıtmış, insan hakları bilinci ve kültürünün yerleşmesi için 
çalışmıştır. 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. Eğitim konusunda 
genel merkez ve şubelerde eğitim alanında görevli arkadaşlarımıza ve İnsan Hakları Akademisi’ne büyük 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
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  
4. İHD ‘nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Artırılması 
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1. Örgütsel Yapının Güçlendirilmesi: 
İHD, tüzüğünde yazan amaç ve yukarıda Tüzük hükmü olarak aynen yer verdiğimiz 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 (mağdur: insan hakları savunucuları “mağdur”ları, insan 
hakları ihlal edilen hak sahibi kişi olarak görür) 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 insan hakları 
örgütü olmamış,  tüm haklar konusunda faaliyet yürütmüştür; bugün de öyledir. Dolayısıyla bizim haklar 
arasında tercih yapmamız söz konusu olamaz. 
Literatürde, haklar, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlardan 
hangilerinin öncelikli ve vazgeçilmez olduğu ya da hangilerinin temel haklar hangilerinin insan hakkı 
olmakla birlikte temel hak olmadığı yine tartışma konusu olmaktadır. Bu tartışma dünyada da, Türkiye’de 
de bitmiş bir süreç değildir. 
İHD ise yukarıda ilkeler bölümünde yer aldığı gibi, evrensellik, bölünmezlik ve bütünsellik bakış açısıyla 
insan haklarını medeni(kişisel),siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, dayanışma-halkların hakları dahil- 
savunmaktadır.  
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. 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 buna 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’nin izleme kapasitesini geliştirmek ve tüm insan hakları konularıyla ilgilenebilecek bir yapıya 
dönüştürmek zorundayız. 
Şu an itibariyle, medeni ve siyasi hakların sayısını 111,ekonomik, sosyal, kültürel ve dayanışma haklarının 
sayısını 72 olarak belirtebiliyoruz. Toplamda 183 hak ve özgürlüğün izlenmesinin, rapor edilmesinin ve 
bu alanların tümünde etkinlikler düzenlenmesinin bugünkü kapasitemiz açısından olanaksızdır. Dünyada 
da bütün hak kategorilerini izleme ve raporlama ve aktivizm içerisinde bulunan bir insan hakları örgütü 
bulunmamaktadır. Ancak biz bütün gücümüzle çalışmalı ve kapasitemizi artırıp en verimli bir şekilde 
çalışmaya devam etmeliyiz.  
 
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. 
Genel Kurul kararları doğrultusunda yeni şube ve temsilcilikler açılmasında titizlik gösterilmeli ve yeni 
temsilcilikler ve şubelere katkı sunulmalıdır. 
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Uluslararası İlişkiler: 
İnsan Hakları Derneği uluslarası insan hakları hareketini n ve daha geniş anlamda uluslararası toplumun 
öneminin farkındayız. Bu bağlamda,  uluslararası ilişkilerimizi üç boyutta yürütüyoruz. Bunlar üç boyut 
aşağıdaki şekildedir: 
A) Üyesi olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları 
Ağı (Euromed Rights) ve Avrupa-Akdeniz Zorla Kaybedilmelere Karşı Ağ (FEMED) ile ilişkilerimiz. 
2014-2016 döneminde özellikle yönetim kurullarında temsil edildiğimiz FIDH ve EuroMed Rights ile 
ilişkilerimiz düzenli bir şekilde devam etmiştir. Her iki örgütle düzenli yazışmalarımızı yürüttük. Ayrıca, 
FIDH ve EuroMed Rights ülkemizdeki ağır hak ihlallerini yerinde incelemek üst düzey ortak bir heyetle 
çalışmalarda bulunmuştur. Bu dönemde FIDH ve EuroMed Rights ortak ve ayrı ayrı olarak çok sayıda 
açıklama yapmış, raporlar yayınlamıştır. İHD olarak tüm bu açıklamaların, raporların hepsinin altında ya 
doğrudan imzamız oldu ya da yazılma süreçlerine katkı sunduk. Bu dönemde, benzer şekilde, FEMED 
ile olağan ilişkilerimizi sürdürdük. 
FIDH aracılığıyla Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ve EuroMed aracılığıyla da Brüksel’deki Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi v.b. kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttük. 
B) Üyesi olduğumuz uluslararası insan hakları örgütleri dışında birlikte çalıştığımız İnsan Hakları İzleme 
Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü (AI), Front Line Defenders (FLD), ve Dünya İşkence Karşıtı 
Örgütü (OMCT) v.b. örgütlerle ortak çalışmalarımız. Bu örgütlerle ilişkilerimizi daha da genişleşttik. 
Ülkemizdeki insan hakları gelişmeleri konusunda bilgilendirdik, fikir alışverişinde bulunduk. Bu 
dönemde özellikle OMCT ile ilişkilerimizi geliştirdik, Türkiye’nin İşkence Karşıtı Komite tarafından 4. 
Periyodik incelemesi sırasında yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İşkence Karşıtı İnceleme 
oturumuna OMCT vasıtasıyla katıldık ve raporumuzu ilgili BM yetkililerine sunduk. 
C) Ülkemizdeki büyükelçilikler, uluslararası kurumların temsilcilikleri ve yurtdışından gelen heyetlerle 
yaptığımız görüşmeler. Ülkemizde yer alan elçilikler, uluslararası kurumlarla düzenli görüşmeler 
gerçekleştirdik, insan hakları konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Raporlarımızı, açıklamarımızı düzenli 
olarak bu kurum ve kuruluşlara ilettik. Benzer şekilde, insan hakları konusunda ülkemize gelen heyetlerle 
görüşmelerimizi sürdürdük. 
 
FIDH ile İlişkiler: 
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ile ilişkilerimiz 
Merkezi Paris’te olan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) 1922 yılında kurulmuş ilk 
uluslararası insan hakları kuruluşudur. Halen de dünyanın bütün kıtalarından, aralarında derneğimizin de 
bulunduğu 164 insan hakları kuruluşu FIDH’in üyesidir.  
FIDH 39. Genel Kurulunu 23-27 Ağustos 2016 tarihinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde 
gerçekleştirmiştir. Derneğimiz bu tarihe kadar FIDH Yönetim Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcısı 
düzeyinde eski Genel Başkanlarımızdan Av. Yusuf Alataş tarafından temsil edilmiştir. 
“İnsan Hakları için Güçlü Mücadele” sloganıyla düzenlenen 39. FIDH Genel Kurulunda Türkiye ile ilgili 
verdiğimiz karar önergesi oybirliğiyle kabul edildi. Karar önergesinin Türkçe özeti şu şekildedir: 
1) 15 Temmuz Darbe Girişimi kınandı, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma talep edildi, 
2) OHAL’in kaldırılması ve AİHS’in askıya alınmasının kaldırılması istendi, işkence ve kötü muamele 
iddialarının ciddi olduğu ve bağımsız heyetler tarafından soruşturulması istendi, 
3) Kürt Sorununda devam eden silahlı çatışmanın durdurulması, tarafların çatışmasızlık ortamı için 
ateşkes ilan etmesi istendi, 
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4) Kürt Sorununda yeniden diyalog ve ardından müzakere yolu ile barış sürecinin başlatılması, 
Kolombiya gibi çatışma çözümünün gerçekleştirilmesi istendi, 
5) Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin derhal kaldırılması istendi, 
6) Suriye Rojava’da yaşayan Kürtlerin ve diğer toplulukların kendi kaderini belirleme hakkı çerçevesinde 
özerk yönetimlerini kurma hakkına saygı gösterilmesi istendi, 
7) İfade özgürlüğüne uyulması, gazeteciler olmak üzere düşünceleri nedeni ile hapiste olanların tahliyesi 
istendi, 
8) Hurşit Külter’in akıbetinin derhal araştırılarak açıklanması istendi, 
9) Cihatçı örgütlerin saldırıları kınandı, bunlara karşı ortak mücadelenin önemi vurgulandı, 
10) Türkiye’deki otoriterileşmeye karşı demokrasi ve hukuk devletine uyma çağrısı yapıldı. 
Bu iki yıllık dönemde FIDH toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmıştır. 22-24 Ocak 2016 
tarihlerinde dönemin FIDH Genel Başkan Yardımcısı Dimitris Christopoulos FIDH-EuroMed Rights 
ortak inceleme heyetinde yer alarak ülkemize gelmiştir. 
FIDH üyeliği İHD’nin uluslararası insan hakları hareketleri ile daha kolay buluşmasına, dünyadaki insan 
hakları gelişmelerini yakından izlemesine ve başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AB, AİHM ve 
Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi önemli kuruluşlardaki hazırlık ve çalışmalardan doğrudan bilgi sahibi 
olmasına katkı yapmaktadır. 
 
Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) ile ilişkiler: 
Avrupa-Akdeniz bölgesinde yer alan 30 ülkede 80 civarında insan hakları örgütünün üye olduğu Avrupa 
Akdeniz İnsan Hakları Ağı’na (EuroMed Rights) kurulduğu 1997 yılında katılmıştır. 2012 yılında 
EuroMed Rights yönetim kuruluna seçilen Osman İşçi, 2015 yılında Brüksel’de yapılan genel kurulda 
yönetim kuruluna en fazla oyla seçilmiştir. Temsilcimiz Osman İşçi Suriye ve Türkiye gibi coğrafi 
sorumlulukların yanı sıra örgütlenme ve gösteri hakkı programından sorumlu yönetici olarak 
çalışmaktadır. 
Mülteci hakları, örgütlenme ve gösteri hakkı, cinsiyet hakları, adalet ve hukuk çalışmaları, Filistin-İsrail ve 
Filistinlilerin hakları gibi faaliyet alanları olan EuroMed Rights ayrıca ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü 
gibi konularında çalışmaktadır. EuroMed Rights bu iki yıllık dönemde Türkiye’deki hak ihlalleriyle ilgili 
50 civarında açıklama yapmış, 3 özel rapor yayınlamıştır. 
22-24 Ocak 2016 tarihlerinde FIDH-EuroMed Rights ortak inceleme heyetine Genel Başkan Michel 
Tubiana katılmıştır.  
Ayrıca, Mülteci hakları programından sorumlu yönetici Anitta Kysnsilehto ve İdari Direktör Marc 
Schade Poulsen 27 Haziran-1 Temmuz 2016 tarihlerinde Türkiye’de çeşitli incelemlerde bulunmuştur. 
Tüm bu çalışmalar Derneğimizle önceden görüşülerek planlanmış ve uygulanmıştır. Yine bu çalışma 
döneminde de ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. 
 
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ile ilişkiler: 
Kurucularından olduğumuz 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.  
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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. 
 İnsan Hakları Ortak Platformu 2005 yılında beş insan hakları örgütü (İHD; Af Örgütü, Mazlum Der, 
TİHV, Helsinki Yurttaşlar Derneği) tarafından kurulmuştur. Daha sonra TİHV ve Mazlum Der ayrılmış, 
yerlerine İHGD ve İHAD üye olmuşlardır. Dernekler yasası platformlara tüzel kişilik tanımamaktadır. 
Yasal ad olarak, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile diğer resmi kurumlarla ilişkilerinde Kapasite 
Geliştirme Derneği adını kullanmaktadır. 
İHOP bir çatı örgütü değildir. Ağlar biçiminde çalışmaktadır. Bileşenlerinin yerine geçerek çalışma 
yapmamaktadır. 

1. Cezasızlıkla Mücadele Ağı, 
2. İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı, 
3. Mülteci Hakları Koordinasyonu, 
4. Mersin Ayrımcılıkla Mücadele Platformu 
5. Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu 

Desteklediği ağlardandır. 
Ağırlıklı olarak,  ayrımcılıkla mücadele, eğitim, gölge raporlar, hukukun üstünlüğü ve cezasızlık, insan 
hakları savunucularının korunması konularında çalışmaktadır. Uluslararası belgelerin (rapor, bildiri, 
sözleşme, protokol, şart, mahkeme ya da komite/komisyon karar, yorum gibi belgelerin çevirileri 
yapılmaktadır). 
AİHM kararlarının uygulanmasının izlenmesini son beş yıldır yapmaktadır. Bu proje Avrupa’da sivil 
toplumun AİHM kararlarının sivil toplum tarafından izlenmesi pratiği bakımından ilktir. İnsan hakları 
belgeliği adı altında elektronik bir kütüphane oluşturmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
ile birlikte 2007 yılından itibaren yaz okulları düzenlemektedir. 
İHD İHOP Yönetim Kurulunda Genel başkan ve Genel sekreter tarafından temsil edilmektedir. 
 
Uluslararası Ceza Mahkemesi 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 Koordinasyonu: 
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.  
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.  
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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. Türkiye’nin 1951 tarihli Sözleşmeye 
koyduğu çekincelerin kaldırılması ve 6458 sayılı Kanun’daki başta Avrupa Konseyi üyesi olmayan 
ülkelerden sığınanlara mülteci statüsü tanımayan hükümlerin ve diğer mülteci haklarına sınırlama getiren 
hükümlerin kaldırılması için çalışma yapılacaktır. 
 
TİHV İle İlişkiler: 
Kurucusu olduğumuz TİHV ile sürmekte olan işbirliği ve dayanışma ilişkimiz güçlenerek devam 
ettirilecektir.  
 
Örgütsel Kapasitemizi Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler: 
1) İHD’nin 1999 yılında başlattığı “üye eylem planı” geçmiş yıllarda büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. 
Bu sürekli bir çalışma olarak düşünülmelidir. 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) Mali ve bürokratik nedenlerle yayınına son vermek zorunda kaldığımız İHD bülteninin elektronik 
ortamda yayımlanmasına çalışılacaktır. 
8) İHD’nin( genel merkez ve şubelerin) içerisinde bulunduğu mali sorunları aşması ve düzenli, 
sürekli gelire kavuşması için şubelerle ortak görüş ve eylem planı oluşturulması yoluna gidilecektir. 
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. 
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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 Antalya, Bodrum, 
Bursa, Edirne, Kocaeli, Samsun, Sivas şubeleri 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. 
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 geliştirecektir. 
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 
gösterecektir. 
24) Mevcut yöneticiler, eğitim programları ile hem kendilerini geliştirecek, hem de İnsan hakları 
mücadelesi gönüllüsü olabilecek bireyleri bu programlara katarak derneğimize kazandırılacaktır. 
25) İHD çalışma tarzını ve izleme alanlarını daha fazla hak kategorilerine göre düzenleyecektir. 
26) İHD’nin izleme kapasitesini geliştirmek ve tüm alanlarla ilgilenebilecek bir yapıya dönüştürmek 
için girişimlerde bulunulacaktır. 
27) Şube ve temsilcilik açma kriterlerinin güncellenmesi için çalışılacaktır. 
28) 18. Olağan genel kurulda alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışma yürütülecektir. Bu 
kararlar; 
1- Tüzüğün verdiği yetki ile Antalya, Bodrum, Bursa, Edirne, Kocaeli, Samsun, Sivas illerinde İHD 
şubeleri açılması konusunda MYK’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2- Şube olma vasfını yitiren ve faaliyet yürütmeyen İHD Trabzon Şubenin kendi isteği doğrultusunda 
kapatılması oy birliği ile kabul edilmiştir. 
3- Şube olma vasfını yitiren ve faaliyet yürütmeyen İHD Muş Şubenin kendi isteği doğrultusunda 
kapatılması konusunda genel kurul karar vermiş, karar ile birlikte İHD Muş Temsilciliğine 
dönüştürülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
4-Şube olma vasfını yitiren ve faaliyet yürütmeyen İHD Konya Şubenin kendi isteği doğrultusunda 
kapatılması konusunda genel kurul karar vermiş, karar ile birlikte İHD Konya Temsilciliğine 
dönüştürülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
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5- Tüzüğün verdiği yetki ile yurt dışındaki diğer ülkelerden Avusturalya Sidney şehrinde İHD 
Avusturalya Şubesi, ABD Newyork şehrinde İHD ABD Şubesi, Belçika Brüksel şehrinde İHD Belçika 
Şubesi, İsviçre Cenevre şehrinde İHD İsviçre Şubesi, Federal Almanya Berlin şehrinde İHD Federal 
Almanya Şubesi, İngiltere Londra şehrinde İHD İngiltere Şubesi, Fransa Paris şehrinde İHD Fransa 
Şubesi, Hollanda Amsterdam şehrinde İHD Hollanda şubesi, Irak Erbil şehrinde İHD Irak şubesi, 
Suriye’de güvenli kabul edilebilecek bir şehirde İHD Suriye Şubesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Lefkoşa şehrinde İHD Kıbrıs şubesi, Norveç Oslo şehrinde İHD Norveç şubesi, İsveç Stokholm 
şehrinde İHD İsveç şubesi, Lübnan Beyrut şehrinde İHD Lübnan Şubesi, Arjantin Buenos Aires 
Şehrinde İHD Arjantin Şubesi, Japonya Tokyo şehrinde İHD Japonya Şubesi, Kanada Ottawa şehrinde 
İHD Kanada Şubesi, Danimarka Kopenhag şehrinde İHD Danimarka Şubesi, İtalya Roma şehrinde 
İHD İtalya Şubesi açılması konusunda İHD MYK’ya yetki verilmesi ve bu ülkelerin belirtilen 
şehirlerinde İHD MYK kararı ile İHD Temsilcilikleri açılması oy birliği ile kabul edilmiştir. 
8- Türkiye merkezli olarak Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Balkanlar bölgelerinde insan hakları ve 
demokrasi alanında faaliyet yürütecek bir insan hakları federasyonunun İHD’nin öncülüğünde kurulması 
için İHD MYK’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
9- 17. Olağan genel kurulda kabul edilen karar önergesi doğrultusunda, Mülteci/sığınmacı/göçmenlerin 
insan hakları ve bunlara insani yardım ile tedavi ve rehabilitasyon yardımı verecek İHD tüzelkişiliği ile 
İHD Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de yer alacağı bir Vakıf kurulması için İHD MYK’ya yetki 
verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
10-17. Olağan genel kurulda kabul edilen karar önergesi doğrultusunda, Adalet ve Toplu Mezar 
Araştırmaları Vakfı isimli İHD tüzelkişiliği ile İHD Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de yer alacağı bir 
Vakıf kurulması için İHD MYK’ya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12- İHD genel merkezinde daimi olarak faaliyet gösterecek Merkezi Gençlik Komisyonu kurulması ve 
bu komisyona şubelerden temsilcilerin dahil edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
2. İnsan Hakları Kültürünün Geliştirilmesi: 
Türkiye’de, 30 yılı aşkındır süren örgütlü 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. İHD, İnsan Hakları Akademisi insan hakları kültürünün geliştirilmesi konusunda planlamalar yapıp 
yönetime sunacaktır. 
6.Akademinin genişleme sürecini esas olarak tamamlaması için çalışma yürütülecektir. Ayrıca 
Akademi’nin şimdiye kadarki deneyimlerinden hareketle eğitim projeleri hazırlaması, Merkez yönetimine 
sunması ve Akademinin mali açıdan desteklenmesi gündeme alınacaktır. TİHV bünyesinde de 
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tartışılmakta olan İnsan Hakları Enstitüsü konusunda, Akademi Enstitü ortaklaşması fikrinin 
olgunlaşması için çaba gösterilecektir. 
 
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 şekilde 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 reddin kabul edileceği demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan bir devlet 
yapılanması için, anayasa ve yasalardaki insan hak ve özgürlüklerini 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 sözleşmelere 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 en kısa zamanda 
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-kırk 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.  
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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: 
Günümüzde İnsan hakları mücadelesi çok geniş bir hak mücadelesi alanına tekabül etmektedir. Üretim, 
yönetim, tüketim ve paylaşım ilişkilerindeki değişmelere göre yeni hak mücadelesi alanları ortaya 
çıkmaktadır. Başka bir deyişle toplumsal sistem yeniden şekillenirken gruplar ve kitleler halinde yeni 
mağdurlar oluşmaktadır. Toplumsal sistemin yeniden şekillenişi bireyleri toplumsallıktan bencilliğe ve 
bireyciliğe özendirirken öte yandan sistemin yarattığı mağduriyetler karşısında da toplum içinde “tek 
başınasın” hissini vermekte ve bireyi çaresizliğe ve var olan duruma razı olmaya zorlamaktadır. 
Toplumsallık içinde kimlik ve kişilik kazanan birey önce toplumdan koparılmakta ve sonrasında kişiliği 
parçalanarak sömürü sistemi karşısında tek başına çaresiz olarak bırakılmaktadır.  
Oysa bireyin toplumsallık içinde değer kazandığı; sağlıklı bir toplumsal sistem inşasının birey - toplum, 
birey-doğa dengesinin sağlıklı kurulması ile mümkün olduğu tarihsel olarak doğrulanmıştır. İnsanlık ve 
insan hakları mücadelesi de öteden beri üretim, tüketim, yönetim ve paylaşım ilişkilerinin demokratik 
kurallara göre işlemesi talebini hak mücadelesinin temel bir ilkesi olarak ele almıştır. Buradan hareketle 
oluşan yeni toplumsal şekillenişe göre insan hakları mücadelesinin de yaratıcı yöntemler ve yeni araçlarla 
savunuculuk pozisyonunu güçlendirmesi zorunlu hale gelmektedir. 
İnsan hakları örgütleri ve hak savunucuları, uzun yıllar boyunca genel kabullerin arasında görünmez hale 
gelen hak alanlarını ve hak ihlallerini ısrarla devlet otoriteleri ve kamuoyunun gündemine taşımaları 
sonucu bugün pek çok özgün alana dair evrensel hak belgeleri ortaya çıkmakta ve insan haklarına dair 
standartlar arasında yerini almaktadır. Çocuklar, kadınlar, engelliler, mülteciler, gibi geniş toplumsal 
gruplar bir dönem sadece dezavantajlı gruplar olarak değerlendirilirken verilen mücadeleler sonucunda 
bu geniş toplumsal grupların insan haklarını içeren evrensel belgeler ortaya çıkmıştır.  
Kuşkusuz çocuk hakları açısından en temel hak belgesi 20 Kasım 1989 yılında BM Genel Kurulunda en 
geniş konsensüsle, 193 ülkenin taraf olması ile kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Türkiye’nin de 
1990 yılında taraf olduğu sözleşme 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Çocuklar açısından önemli hakları 
düzenleyen bildirge dört temel şemsiye hak üzerine bina edilmiştir. 

 

 Ayrım gözetmeme (Madde 2) 

 Çocuğun yüksek yararı (Madde 3) 

 Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6) 

 Katılım hakkı (Madde 12) 
İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları çalışma grubu olarak öncelikle yürürlükteki düzenlemelerin sayılan 
şemsiye hakların kullanımına negatif ve pozitif etkilerini gözlemleyerek kamuoyu ile paylaşmayı esas 
alacağız. 
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Bu sözleşmenin dışında evrensel manada Türkiye çocuk haklarıyla ilgili olan 19’u bağlayıcı olmak üzere 
toplam 27 adet hak içerikli belgeye imza atarak bu sözleşmelere bağlı kalacağını ve iç hukukta gereğini 
yerine getireceğini beyan ve kabul etmiştir. Kuşkusuz devletlerin taraf olduğu hak temelli belgelerin 
yaşama geçirilmesi süreçlerini izleme, raporlama ve savunuculuk süreçleriyle görülen yetersizliklere dikkat 
çekme görevi demokratik kitle örgütleri ve bu alanda savunuculuk çalışması yapan hak örgütlerinin işi 
olmaktadır. 
Derneğimizde kurulduğu günden beri bir yandan genel insan hakları mücadelesini sürdürürken öte 
yandan toplumun farklı gruplarının yaşadığı özgün hak alanlarına dair de çalışmalarına devam etmiştir. 
Kuşkusuz bu farklı ve özgün toplumsal gruplar içinde en geniş kesimini çocuklar oluşturmaktadır. 
Çocuklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal gruplar içinde kırılgan ve her türlü ihmal, 
istismar ve hak ihlaline en açık olan grubu oluşturmaktadır. Bu gerçekten hareketle derneğimiz olanaklar 
ölçüsünde geçmişten günümüze çocuk hakları alanına ayrı bir önem vermiştir. 
 
BU TEMELDE: 
Derneğimizin Çocuk Hakları Çalışma Grubu 2016- 2018 çalışma dönemi içinde aşağıdaki çalışmaları 
yürütmeyi planlamıştır. 

1- 2016-2018 çalışma dönemi içerisinde dernek şubelerimizin bulunduğu her ilde çocuk hakları 
komisyonlarının kurulması ve var olanların daha da aktif hale getirilmesi yönünde çalışmaları 
sürdürülecektir. Dernek şube ve temsilciliklerimizin bulunduğu tüm illerde ve şubelerimizin 
çalışma alanına giren diğer illerde çocuklarla ilgili her konuda evrensel insan hakları belgeleri ve 
derneğimizin ilkeleri referansı ışığında taraf olunacak, izleme, raporlama ve savunuculuk 
çalışmaları yürütülecektir. Bu çerçevede evrensel insan hakları belgeleri ve derneğimizin ilkeleri 
ışığında başka hak örgütleri ve kurumlarla dayanışma içerisinde çalışmaya önem verilecektir. 

2- 2016-2018 çalışma döneminde derneğimizin öz kaynakları ve kapasitesi de dikkate alınarak; 
a- Gözaltı ve alıkonulma yerleri (cezaevleri, ıslahevleri, yurtlar, mülteci kampları) gibi yerlerde kalan 
çocuklar; 
b- Okullar, yatılı eğitim veren kurumlarda kalan çocuklar; 
c- Çalışan çocuklar, 
d- Çatışma ortamında zarar gören çocuklar; 
e- Mülteci, sığınmacı çocuklar alanları komisyonlarımız tarafından yakından takip edilecek bu alanlarda 
yaşanan hak ihlalleri konusunda izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmasına öncelik verilecektir. 
Bu kapsamda 6 ay da bir olmak üzere düzenli olarak elde edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasına 
çalışılacaktır. 

3- Daha güçlü bir çocuk hakları savunuculuğu için evrensel insan hakları belgeleri ve derneğimizin 
ilkelerine bağlı kalınarak uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde çalışma yürüten, ağ, birlik, 
girişim, platform gibi oluşumlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde olunacaktır. Bu temelde: 

a- İçerisinde aktif olarak yer aldığımız Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklığı Ağı’ ve Çocuklara 
Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağın’ındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
b- Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişiminin ve Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi Girişimi çalışmaları bu 
dönemde de sürdürülecektir. 
İçerisinde yer aldığımız ağ ve girişimlerin çocuk hakları alanında planlayacakları eğitim, seminer vb. 
kapasitemizi güçlendirecek çalışmalara komisyon üyelerimizin katılımı sağlanacaktır. Derneğimizin 
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imkânları ölçüsünde Çocuk hakları komisyonlarında çalışan arkadaşlarımıza yönelik eğitim, seminer, 
çaliştay türü planlamalar yapılacaktır. 

4- TBMM de daimî bir “Çocuk Hakları İhtisas Komisyonunun” kurulması için milletvekilleri ve 
siyasi parti gruplarıyla temaslar sürdürülecektir. Yıllık bütçelerde çocuklar için ayrılmış bir payın 
olması için çalışma yürütülecektir. 

5- Çocuklarla ilgili dağınık halde düzenlenmiş olan Mevzuat taraması yapılarak; Çocuk Hakları Yasası 
adıyla çocuklara özgü düzenlemelerden oluşan bir yasanın çıkarılması için çalışmalar 
yürütülecektir. 

6- Çocukların uğradığı hak ihlalleriyle ilgili tüm resmi makamlarla yazışma ve görüşme yolları da dahil 
olmak üzere; iletişim kurulmaya çalışılacaktır. Bu temelde Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM 
İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu gibi resmî kurumlarla temas 
halinde olunmaya çalışılacaktır. 

7-  Bölge temsilciliklerimiz, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz kendi faaliyet alanları içerisinde özgün 
çalışmalarını planlayarak çalışmalarını yürüteceklerdir.  

8- Yaşanacak güncel ve beklenmedik durumlar halinde evrensel belgeler ve derneğimizin ilkeleri 
çerçevesinde Merkez Yürütme Kurulumuzun bilgisi ve onayı ile tutum ve açıklama yapılacaktır. 

 
Cezaevleri: 
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 doğu ve güneydoğu Anadolu 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. İHD Cezaevi Komisyonumuzun 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 başlattığı 
kampanyayı sonuç alınınca kadar sürdürecektir. 
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 
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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: 
Anti demokratik hükümler taşıyan Anayasa değişikliği referanduma götürülmektedir. Geriye doğru atılan 
adımların en önemlileri kuvvetler ayrılığı rejimini sona erdiren hükümlerdir. Parti devletine geçiş adımları 
atılmaktadır. Denge ve denetleme ile hukukun üstünlüğü ilkesi açısından zaten sorunlu olan sistem daha 
da bu değerlerden uzaklaşmakta ve tek adam rejimine evrilmektedir. 
İHD Anayasanın bir defada ve tümüyle değişimini savunmaktadır. 
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. 
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. 
Referanduma sunulan öneri ise bağımlılığı pekiştirecektir. 
İHD o nedenle referandumda hayır tavrını gösterecektir. 
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.  
 
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. 
İHD 1988 yılında nasıl 1402’likler Komisyonu kurmuş ve 12 Eylül darbecilerinin ihraç ettiği kamu 
görevlilerinin mücadelesine sahip çıkmışsa, ihraçların İLO’nun 111 sayılı Ayrımcılık sözleşmesine(İŞ ve 
meslek) aykırılığını gündeme getirmişse, bugün de KHK’ler ile ihraç edilenler için aynı çabayı 
gösterecektir. 
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Çevre Hakkı: Komisyonu: 
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.  
Kent ablukalarında tahrip edilen tarihi kültürel değerleri sürekli izleyecek ve rapor edecektir. 
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 reddin 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.  
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. 
PKK tarafından alıkonulan askerlerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunulacaktır. 
 
Barış Çalışmaları: 
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: 
 Türkiye’de egemen Türk Sünni Müslüman erkekler ayrıcalıklı ya da yasalarda var olan hakları kullanma 
hakkı olanlar tanımlanmıştır 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, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıran, farklı cinsel yönelimlere 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.) 
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Yasama Çalışmalarının İzlenmesi ve Müdahale - İfade Örgütleme Özgürlüğü:  
OHAL öncesinden başlayarak ve OHAL ile birlikte yoğunlaşarak yasa düzeyinde pek çok değişiklik, 
KHK’larla yapılmaktadır. İHD Bu değişikliklerin neler olduğunu, ne gibi sonuçlar doğuracağını, neye 
hizmet edeceğini ya da neyi koruduğunu izleyecek, sonuçlarını üyeleri, ilgili kesimler ve kamuoyu ile 
paylaşacaktır.  
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.  
KHK’lar çok sıkı takip edilecek ve kamuoyu bilgilendirilecektir. 
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 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, davalar düzenli ve etkin biçimde izlenecektir.  
- Rooboski katliamı BM tarafından soy kırım olarak tanınması için mücadele edecektir. 
- 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. 
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EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR KOMİSYONUNU: 
Bir önceki MYK toplantımızın 2. Gününde komisyonumuz sınırlı üye ile bir araya gelerek, Her iki 
komisyonun ( Kamuda İhraç edilenlerle ilgili komisyon ile Ekonomik ve sosyal haklar komisyonu) 
birleştirilmesini önermiştir. Komisyonumuz 2016-2018 dönemi içerisinde kendi çalışma alanı ile ilgili 
olarak aşağıdaki başlıklar altında farkındalık yaratmak üzere çalışma yapmayı planlamıştır.  
1 OHAL nedeniyle yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile değişik kamu kurum ve kuruluşlarından 
en son 4464 kişi daha çalışma hakları ellerinden alınarak ihraç edilmiş bulunmaktadır. Daha önce değişik 
KHK’lerle ihraç edilenlerin sayısıyla birlikte yüz bini aşan KHK mağdurlarının suçlu olup olmamalarına 
bakılmaksızın, ciddi bir hukuksal sürece tabi tutulmaksızın aileleriyle birlikte birçok temel insan 
haklarından (Çalışma, beslenme, barınma, sağlık, eğitim) yoksun bırakılması, uygulamanın sistematik hale 
getirilerek, kapsamının genişletilmesi yaygınlaştırılması toplumsal barış ve adalet duygusunu ciddi 
anlamda tehdit etmektedir. 
15 Temmuz darbesi ardından iktidar partisi KHK’lerle gerçekleştirdiği uygulamalarla, başarılmamış bir 
darbenin başarılması halinde gerçekleştirilebilecek tüm hukuk dışı uygulamaları icra etmektedir. 
Hükümet; yapılan darbeyi fırsata dönüştürerek Kanun Hükmündeki Kararnameler üzerinden darbe ile 
hiçbir ilişkisi bulunmayan çok sayıda bilim insanı Akademisyen, Eğitimci ve Kamu çalışanlarını ciddi bir 
hukuki araştırmaya tabi tutmadan, ihbar ve yanıltıcı istihbarat bilgileri üzerinden çalışma haklarını 
ellerinden alarak ihraç etmekte, açlıkla terbiye etme korkusu üzerinden toplumu esir almaktadır. 
“Fetö” temizliği adı altında iktidar partisiyle aynı eksen üzerinde bulunmayan muhalif toplumsal 
kesimlere yönelik yoğunlaştırılan saldırılar suç ve ceza ilişkisi dışında arındırma ya dönüştürülmüş 
bulunmaktadır. İnsan hakları ihlali olarak ortaya çıkan bu durumun önlenmesi için Ulusal ve uluslararası 
insan hakları kuruluşlarının harekete geçmesi için acil çağrıda bulunulmasıyla birlikte İLO’nun 
bilgilendirilmesini gerekli görüyoruz. 
2- İş cinayetleri alanında duyarlılık yaratmak İnsan Hakları Derneği Ekonomik ve Sosyal Haklar 
komisyonu açısından sorumluluk arz etmektedir. Türkiye’de her gün ortalama beş insanın ek maliyet 
unsurları, denetimsizlik, tedbirsizlik ve yasal boşluklardan kaynaklanan nedenlerle yaşam hakkı ihlal 
edilmektedir. Önümüzdeki dönem içerisinde Bu alanda İSİG ve Sendikalarla iletişim sağlanarak yaşanan 
iş cinayetlerinin önlenmesi için çalışma yapmak, etkinlik düzenlemek, İş cinayetlerinde yaşamını 
kaybedenlerin yakınlarıyla iletişim sağlanarak yaşadıkları travmalar konusunda destek sağlamak. 
3-İşsizlik ve istihdam alanında Ayrımcı politikalar yüzünden ciddi mağduriyetler yaşandığına inanıyoruz. 
İşsizlik her geçen gün artarken İstihdam için yapılan sınav ve mülakatlarda ciddi haksızlıklar yaratılarak 
çalışma hakkının engellendiğini düşünüyoruz. Bu konuda gerekli tespit ve raporlama için çalışma yapma 
olanaklarını araştırmalıyız. 
4-Mevsimlik İşçilerin yaşadığı sorunlar konusunda komisyonumuzun ilgisiz kalamayacağını düşünüyoruz. 
Çünkü bu alanda ciddi hak ihlalleriyle birlikte acılar yaşanmaktadır. Özelikle tarım sektöründe çalışan 
kadın, çocuk, erkek işçilerin yaşadığı problemlere dikkat çekilmesini gerekli görüyoruz. Büyük çoğunluğu 
kayıt dışı olan bu işçiler son derece düşük, ücretle uzun süre çalıştırılmaktadırlar. Ayrıca uygun olmayan 
araçlarla çalışma noktalarına ulaştırılan mevsimlik işiler trafik kazalarında yaşamlarını kaybetmektedir. 
Komisyonumuz bu alanda farkındalık yapmayı gerekli görmektedir. 
5- Grev yasakları ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller sınır tanımıyor. Anayasal bir hak olan 
örgütlenme ve grev hakkı, kamu güvenliği gerekçesiyle keyfi olarak engellenmektedir. Örgütlenme ve 
sendikal haklar hiçbir dönemde olmadığı kadar engellenmektedir. Kamu işletmelerinin tasfiyesiyle 
yaşanan yüksek oranlı sendikal erozyonla birlikte Özel sektörde ise işverenin sendikaya tahammülsüzlüğü 
yanı sıra çalışma ilişkilerini düzenleyen yasaların çalışanların aleyhinde olması örgütlenmeyi ciddi anlamda 
engellemektedir. Komisyonumuz bu konuya dikkat çekmeyi istemektedir. 
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4. İHD’nin İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Arttırılması 
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. 30 yılı aşan 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 sınırlı sayıda 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 verile. 
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 istenilen 
ölçüde yerine getirdiğini söylemek olanaklı değildir. 2016-2018 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, 2013 İstanbul, 2015’te Adana Şubelerimiz bünyesinde faaliyete geçen İnsan Hakları 
Akademisi’nin 2017 Şubat ayında İzmir’de ve Bölgenin görüşleri doğrultusunda 2017 ya da 2018 yılında 
doğu Anadolu da Van ya da Erzurum’da birimlerinin açılması 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 
 
İnsan Hakları Savunucuları Ağı - İHD Davaları Hukuk Komisyonu: 
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. 
İnsan 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.  
Derneğimiz 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. 
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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 Raporda 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 30 yılı aşkın süredir 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. 
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.  
 
Belirli Gün ve Haftalar: 

 19 Ocak Hrant Dink’i anma Günü 

 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

 16 Mart Kürt Soykırımını(Enfal Operasyonu) Anma Günü 

 21 Mart Newroz Günü 

 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü 

 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı 

 25-31 Mayıs Kayıplar Haftası  

 5 Haziran Dünya Çevre Günü 

 25 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü 
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 17 Temmuz İHD’nin kuruluş yıldönümü, Uluslararası Adalet Günü 

 1 Eylül Dünya Barış Günü 

 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü 

 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 

 3 Aralık Dünya Engelliler Günü  

 10 Aralık İnsan Hakları Haftası 
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MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARLARI 
 

06.11.2016 
5-6 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan İHD 18. Olağan Genel Kurulunda seçilen Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri İHD Genel Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Tüzük değişikliği uyarınca görev 
dağılımı yapılmıştır.  
Eş Genel Başkan: Öztürk Türkdoğan 
Eş Genel Başkan: Emine Eren Keskin 
Genel Sayman: Sevim Salihoğlu 
Seçilmiştir. 
12.11.2016 

1. MYK görev dağılımları yapılarak; İHD Eş Genel Başkan yardımcılıklarına Gülseren Yoleri, M. 
Selahattin Esmer, M. Raci Bilici, İHD Genel Sekreterliğine Hasan Anlar, Genel Sekreter 
Yardımcılığına H. Necla Şengül, İsmail Boyraz, Akdeniz Bölge Temsilciliğine Yasemin Dora 
Şeker, Ege Bölge Temsilciliğine Mehmet Aker, Karadeniz Bölge Temsilciliğine Genç Ağa 
Karafazli, Marmara Bölge Temsilciliğine Mine Nazari, İç Anadolu Bölge Temsilciliğine Ali Rıza 
Yurtsever, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine Abdüsselam İnceören seçilmiş 
olup, boş kalan genel başkan yardımcılıkları, genel sekreter yardımcılıkları ve bölge temsilciliği 
yardımcılarının daha sonra seçilmesine, 

2. İHD İnsan Hakları Akademisi Başkanlığına Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Ortak Platformunda 
derneği temsilen eş genel başkanlar Öztürk Türkdoğan, E. Eren Keskin ve Genel Sekreter 
Hasan Anlar’ın, kadın eş genel başkan uyum içinde koordineli olarak çalışacak kadın 
sekreterliğine Derya Uysal, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonda derneği temsilen eş genel 
başkan Öztürk Türkdoğan, Mülteci Hakları Koordinasyonda İHD Mülteci Komisyonun kendi 
içinde seçeceği MYK üyesi 2 kişinin temsil etmesine, Emek ve Demokrasi İçin Güçbirliği 
Platformu’na derneği temsilen eş genel başkanlar ile İsmail Boyraz’ın uluslararası ilişkilerden eş 
genel başkanlar ile M. Selahattin Esmer ve Osman İşçi’nin dokümantasyon birimi ile projelerin 
yürütülmesinde Sevim Salihoğlu’nun, TİHV ile ilişkilerden Hasan Anlar’ın, Roboski İçin Adalet 
Platformuna Nuray Çevirmen, Büşra Demir ve Selahattin Okçuoğlu’nun, Eğitimde Haklarımız 
var Platformuna Mukkades Şamiloğlu ve Hatice Kalpaklı’nın Denge ve Denetleme Ağı 
Platformuna eş genel başkanlar, M. Selahattin Esmer, Gülseren Yoleri’nin, FİDH ile ilişkilerden 
eş genel başkanlar ile M. Selahattin Esmer’in, Merkezi Gençlik Komisyonuna Servet Ertak, 
Rıdvan Konak, Özgür Çağlar ve Nilay Nayman’ın, Mülteci Hakları Komisyonuna Gülseren 
Yoleri, Nuray Çevirmen, Muhterem Süren, Müslüm Kılıç, Hatice Kalpaklı, Suphi Zarif, Hacı 
Fırat, Derya Uysal, Mustafa Rollas ve Murat Melet’in, İnsan Hakları Savunucuları Ağı İle İHD 
Dava Hukuk Komisyonuna Abdullah Zeytun, Nilay Nayman, Rıdvan Konak, Osman İşçi, 
Öztürk Türkdoğan, M. Selahattin Esmer, Hasan Anlar, Sevim Salihoğlu’nun, Toplu Mezarlar, 
Kayıplar, Faili Meçhuller ve Geçmişle Yüzleşme Komisyonuna, Öztürk Türkdoğan, E. Eren 
Keskin, Büşra Demir, Rahşan Bataray Saman, M. Raci Bilici, Servet Akbudak, Mine Nazari, 
Gülseren Yoleri, Hasan Anlar, Hüsnü Öndül’ün, Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları İle ilgili dahil 
olduğumuz girişime ve birlikteliklerde Hüseyin Küçükbalaban, Fevzi Çelenk, Adnan Vural, Hacı 
Fırat, Ercan Yılmaz, Selahattin Okçuoğlu’nun, Hapishaneler Komisyonuna H. Necla Şengül, 
Ercan Yılmaz, Muhterem Süren, Gurbet Uçar, Sevim Salihoğlu, Mine Nazari, Sevim Kalman, 
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Özgür Çağlar, Büşra Demir, Nilay Nayman, Rıdvan Konak’ın, Anayasa Çalışmalarına Öztürk 
Türkdoğan, Hüsnü Öndül, E. Eren Keskin, Gülseren Yoleri, M. Selahattin Esmer, Rıdvan 
Konak ve Nilay Nayman’ın, Ekonomik ve Sosyal Haklara, Servet Akbudak, İsmail Boyraz, M. 
Raci Bilici’nin, Çevre Haklarına Gençağa Karafazli’nin, Şüpheli Asker Ölümleri ve Vicdani Red 
Çalışmalarına İsmail Boyraz ve Özgür Çağlar’ın, barış çalışmaları ile çatışma çözümü 
çalışmalarına Öztürk Türkdoğan, E. Eren Keskin, M. Selahattin Esmer, M. Raci Bilici, Ali Rıza 
Yurtsever, Murat Melet, İsmail Akbulut, Servet Akbudak ve Hüsnü Öndül’ün, Irkçılık ve 
Ayrımcılıkla Mücadele çalışmalarına E. Eren Keskin, Suphi Zarif, Ali Rıza Yurtsver, Fevzi 
Çelenk, Selahattin Okçuoğlu’nun, yasama çalışmalarının izlenmesi ve özgürlükler çalışmalarına 
Öztürk Türkdoğan, Hüseyin Küçükbalaban, M. Selahattin Esmer, Hasan Anlar’ın, İnanç ve 
Kültürel Özgürlükler Komisyonuna, Hüseyin Küçükbalaban, Suphi Zarif, Ali Rıza Yurtsever, 
Mehmet Bağatır, Hayrettin Pişkin, Müslüm Kılıç’ın, alıkonulan kişilerin serbest bırakılması 
çalışmalarına Öztürk Türkdoğan, M. Raci Bilici, Murat Melet, İsmail Akbulut, Gülseren Yoleri, 
Sevim Salihoğlu’nun, 672 ve 675 sayılı KHK’lar ile ve benzeri KHK’larla ihraç edilenlerle ilgili 
çalışmalara Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi, Servet Akbudak, Mehmet Bağatır, Hüsnü Öndül, 
İsmail Boyraz’ın görevlendirilmelerine, eksik kalan görevlendirmelerin daha sonra yapılmasına, 

3. Şırnak kent merkezinde devam eden sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasından sonra 
oluşturulacak merkezi bir heyetin inceleme yaparak rapor oluşturulmasına, 

4. İnsan Hakları haftasında “düşünce ve ifade özgürlüğü ana temalı altında savaşa karşı barış, 
OHAL’e hayır, örgütlenme özgürlüğü, yeniden insan hakları için mücadele gibi temaların 
işlenmesine, özel sayı ve afiş çıkarılmasına şubelerle birlikte çeşitli etkinlikler yapılmasına, 
OHAL’de haklarımız var bildirisinin çıkarılmasına,  

5. Faaliyetleri durdurulan hak ve hukuk temelli çalışan derneklerin durumunun değerlendirilmesi ve 
yapılabilecekler konusunda bu derneklerle (aktivistlerle) ortak toplantılar yapılarak, hak ve hukuk 
mücadelesinin İHD İçinde aktivistlerle birlikte etkili bir şekilde yürütülmesine, 

6. Genel sekreterin genel sekreter yardımcıları ile birlikte çalışma alanlarının etkili faaliyet yürütmesi 
için planlama yapmasına, 

7. 18. Olağan Genel kurulda kabul edilen tüzük değişikliklerinin Ankara Valiliği’ne bildirilmesine, 
14.11.2016 

1. Merkez Yürütme Kuruluna; Öztürk Türkdoğan, E. Eren Keskin, Hüsnü Öndül, M. Selahattin 
Esmer, Hüseyin Küçükbalaban, Sevim Salihoğlu, Hasan Anlar, H. Necla Şengül, Osman İşçi, 
İsmail Boyraz, M. Raci Bilici, Derya Uysal, Ali Rıza Yurtsever, Nuray Çevirmen ve Gülseren 
Yoleri’nin seçilmesine, 

2. 2017 yılı için üyelik aidatının yıllık 60 (altmış) TL olarak devam etmesine, 
3. Ankara şubesi üyeleri Mahmut Konuk ve Civan Yıldırım’ın Ankara şube ve genel merkeze 

yaptıkları birbirleri hakkındaki şikâyetlerinin ve iddialarının araştırılması ve soruşturulması için 
Ali Rıza Yurtsevere’in görevlendirilmesine,  

4. Ankara şube üyesi Nur Yılmazlar ile ilgili soruşturmada her ne kadar H. Necla Şengül 
görevlendirilmişse de, H. Necla Şengül’ün Ankara’ya gelememesi nedeniyle sunmuş olduğu 
mazeretin değerlendirilerek bu soruşturmanın da Ali Rıza Yurtsever tarafında yürütülmesine, 

5. Cezaevlerinde bulunanlara hukuksal destek “projesi çerçevesinde Norveç Büyükelçiliği ile poroje 
sözleşmesi yapılması için sevim Salihoğlu’na yetki verilmesine, proje başladıktan sonra proje 
koordinatörlüğüne Sevim Salihoğlu’nun getirilmesine, 

6. Kamuoyunda 10 Ekim katliamı olarak bilinen davaya müştelaler yanında ve asıl müdahil olarak 
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katılmaya toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 
18.11.2016 

1. İHD Genel Merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu; Genel Merkez ve tüzel kişiliğinin 
gerek resmi, gerek özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesine, her türlü yazışma ve 
temsil işlemi yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti adliyeleri, mahkemeleri, icra daireleri, vergi 
daireleri, SGK ve bağlı kuruluşları, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ve diğer her türlü resmi 
dairelerde İHD Genel Merkezi ve tüzel kişiliği adına Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, Genel 
Sekreter Hasan Anlar, Genel Sayman Sevim Salihoğlu’na ayrı ayrı kullanılmak üzere yetki 
verilmesine, İHD adına aidat ve bağış toplamak, Türkiye Cumhuriyetinde faaliyet yürüten 
bankalarda, PTT merkez ve şubelerinde İHD adına hesaplar açmaya, açılmış hesapları 
kapatmaya, TL ve yabancı paraları (döviz) yatırmaya, çekmeye 18. Olağan Genel Kurulun 
verdiği yetki ile İHD adına gayrı menkul satın almak için bankalardan kredi çekmeye, kredi için 
ipotek vermeye ve diğer aynı hakları tesis etmeye, İHD adına avukatlara genel vekâletname 
vermeye ve azile, üçüncü kişilere dernek (İHD) adına vekâlet vermeye ve azile, Genel Sayman 
Sevim Salihoğlu’na yetki verilmesine, dernek (İHD) adına gayrimenkul satın almaya, mevcut 
gayrimenkulleri 18. Olağan Genel Kurulun verdiği yetki ile satmaya, Genel Başkan Öztürk 
Türkdoğan, Genel Sekreter Hasan Anlar ve Genel Sayman Sevim Salihoğlu’na ayrı ayrı yetki 
verilmesine, 

2. Dernek kasasında 40.00 TL bulundurulabilmesine, 
3. 18. Olağan Genel Kurulda kasa varlığı-120.00- TL ile banka varlığı 212.052,22 TL’nin ve alınan 

belgeleri ile gider pusulalarının Sevim Salihoğlu’na yeniden teslim edilmesine, 
24.11.2016 

1. İHD Genel Merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 18. Olağan Genel Kurulunda 
alınan karar doğrultusunda İHD Trabzon, Muş ve Konya Şubelerinin kapatılmasına ve konu ile 
ilgili İl Valiliklerinin İl Dernekler Müdürlüğüne yazılmasına karar verilmiştir. 

05.12.2016 
1. İHD 18. Olağan Merkez Genel Kurulun aldığı karar doğrultusunda kapatılan İHD Trabzon 

şubesinin kapatılma işlemleri ve diğer resmi işlemleri yapmak üzere Aydın Çilingir, Ulvi 
Bacaoğlu ve Hasan Demirci’ye yetki verilmiştir. 

12.12.2016 
1. İHD Bölge, İl ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluş ve işleyiş esasları yönetmeliğinin 7. Maddesi 

uyarınca İl Temsilciliklerinin yeni döneme girilmesi nedeni ile görev süreleri dolmuştur. Bu 
nedenle İl Temsilciliklerinin yeniden değerlendirme yapılıp atamaları yapılıncaya kadar 
faaliyetlerinin durdurulmasına ve ilgili mülki amirliklere yazı yazılmasına, bir sonraki MYK’da 
değerlendirme yapılarak göreve devam ettirilmelerine karar verilen İl Temsilcilikleri ile ilgili 
yazışmaların yapılmasına karar verilmiştir. 

20.12.2016 
1. 7 Ocak 2017 Cumartesi günü tüm şubelerimizle eş zamanlı “OHAL uzatılmasın/kaldırılsın” 

temalı etkinlik yapılmasına, yapılan açıklamanın genel merkez tarafından gönderilmesine, 
2. Norveç Büyükelçiliği tarafından desteklenen “cezaevlerinde bulunan mahpuslara hukuki destek ve 

insan hakları savunucularının eğitim” projesi kapsamında yapılacak cezaevi ziyaretleri için proje 
koordinatörü Sevim Salihoğlu, MYK Üyesi Necla Şengül, ve Avukatlar, Hüseyin Boğatekin, 
Zeynep Ceren Boztoprak, Gurbet Uçar, Muhterrem Süren, Abdullah Zeytun, Ahmet Hartavi, 
Rıdvan Konak, Nilay Nayman, Büşra Demir, Devran Yıldız, İlyas Tarım, Erhan Dönmez, 
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Mehmet Karataş, Ahmet Ceylan, Özgür Çağlar, Gökhan Dayık, Mükail Yavuz, İlhan Öngür’ün 
görevlendirilmesine (mahpus ve yetkililerle görüşmeler dahil) Oy birliği ile karar verilmiştir. 

30.12.2016 
1. Norveç Büyükelçiliğinin vermiş olduğu proje desteği kapsamında alınan, 3 adet bilgisayar (masa 

üstü) 2 adet notebook ve bir adet fax + tarayıcının ofis ihtiyaçları için kullanılmasına ve dernek 
binasında bulunan ama ihtiyaca cevap vermediği için kullanılmayan bilgisayarların ofisten 
çıkartılmasına, 

2. TC Gelir İdaresi Başkanlığı, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı, Karadeniz Vergi Dairesi 
Müdürlüğünün 23.11.2016 gün ve 22847 sayılı yazılarıyla İHD Trabzon şubemizin vergi 
borçlarının ödenmemesi nedeniyle yöneticiler adına yapılan takibat sonucunda Trabzon şube 
başkanı Aydın Çilingir’in banka hesabından 4.967,98 TL tahsil edilmiştir. Yapılan görüşmeler 
neticesinde Aydın Çilingir’in kişisel hesabından alınan bu vergi borcunun 3.500,00 TL’sinin 
İHD genel merkezi tarafından anılan şahsa ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

21.01.2017 
1. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 141 sayılı yazı ile tüzüğün 

değiştirilmesi istenilen istenilen maddeleri ile ilgili olarak; 18. Genel kurulun İHD MYK’ya 
verdiği yetki ve dernekler kanunu 17. Maddesi uyarınca istenilen tüzük değişikliklerinin 
istenildiği gibi yapılmasına, 

2. Tüzük değişikliği ile ilgili olarak eş genel başkanlık tüzükten çıkarıldığı için genel başkanlık için 
yeniden karar alınması gerektiğinden, 
Genel Başkan Öztürk Türkdoğan 
Genel Başkan yardımcıları: Emire Eren Keskin, M. Raci Bilici, M. Selahattin Esmer, Gülseren 
Yoleri olarak görevlendirmelerine, Emire Eren Keskin’in yetkileri genişletilmiş genel başkan 
yardımcısı olarak görevi yürütmesine, 

3. İHD MYK çalışma programı oluşturulması için Hüsnü Öndül, Gülseren Yoleri ve Nuray 
Çevirmen ‘den oluşan bir komisyon kurulmasına, önerilen komisyona 2 hafta içinde iletilmesine 
ve komisyonun çalışma programı taslağının bir sonraki MYK toplantısına sunmasına, 

4. Devam eden silahlı çatışmaların sona erdirilmesi, yeniden bir barış sürecinin inşa edilebilmesi için 
barış çalışmalarının yapılmasına, bu kapsamda alıkonulan asker ve polislerin teslim alınarak 
ailelerine kavuşturulması için çalışma yapılmasına, bu konuda yürütme kurulunun somut bir 
eylem - etkinlik programı yapılmasına, 

5. Cumhurbaşkanlığı adı altında tek kişi yönetimini içeren anayasa değişikliği konusunda yapılacak 
halk oylamasında insan hakları hukuku çerçevesinde bu değişikliğin sakıncalarını anlatan 
kampanyalara katılım sağlanmasına, OHAL’in kaldırılması için kampanyanın devamına ve bu 
konudaki farkındalık çalışmalarının devamına, 

6. Anayasa değişikliği referandumunun izlenmesine, bu konuda Yüksek Seçim Kurulu’na bildirimde 
bulunulmasına karar verilmiştir.  

7. Şırnak şubesinin elektrik borçlarının ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 
24.02.2017 

1. İHD 18. Olağan Genel Kurulunda alınan karar ve MYK’ya verilen yetki doğrultusunda 
Avusturalya’nın Sidney kentinde İHD şubesinin açılmasına, tüzük ve dernekler kanunu uyarınca 
geçici şube yönetim kurulunun; xxxxxxxxxxx TC Nolu Cansu Çöl, xxxxxxxxxxx TC Nolu 
Bestegül Jamali, xxxxxxxxxxx TC Nolu Semra Çoban, xxxxxxxxxxx TC Nolu Mesut İsmailoğlu, 
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xxxxxxxxxxx TC Nolu Gürol Yağlı, xxxxxxxxxxx Kenan Bircan ve xxxxxxxxxxx Haydar 
Bayar’ın atanmalarına, durumun ve atamanın New South Wales Government ve yetkili 
makamlara bildirilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. 

27.02.2018 
1 Üyesi olduğumuz “Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı”nda İnsan Hakları Derneği’ni 

temsil etmek üzere MYK üyelerimiz Hüseyin Küçükbalaban ve Adnan Vural 
görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

11.03.2018 
1. İHD İnsan Hakları Akademisi İzmir biriminin açılmasına daha önceden karar verilmiş olup, iş bu 

karar ile İHD Akademi İzmir biriminin açılmasının kabulüne, 
2. 16 Nisan 2017 günü yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumda İHD’nin görevlendireceği 

kişilerin bağımsız gözlemci olabilmesi için YSK’ya yapılan başvuru üzerine AİHM’e başvuru 
yapılmasına, fiilen bağımsız gözlemciliğin yürütülmesine, seçim ihlallerin kamuoyu ile 
paylaşılmasına, ESHİD ile işbirliği yapılmasına, 

3. Türkiye insan hakları ortamı ile Türkiye’deki hak ihlallerin diplomatik misyonlara ulaşılması kurum 
ve kuruluş temsilcileri ile paylaşılmasına, görüş alış verişinde bulunulmasına devam edilmesine, 

4. İnsan Hakları savunucuları üzerindeki baskıların, ihraçların soruşturma ve davaların bir rapor 
haline getirilmesine, bu konuda gerekli her türlü girişimlerde bulunulmasına devam edilmesine, 

5. Türkiye cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini gerekçe yaparak başlatılan açlık grevlerinin 
izlenmesine, bu konuda hak ve hukuk örgütleri ile işbirliği yapılmasına, yetkili makamlarla 
görüşülmesine, kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılmasına, 

6. 2017 yılı Newroz’un izlenmesine genel başkan Diyarbakır’daki Newroz’a davetli olarak 
katılmasına, 

7. Sokağa çıkma yasağı devam eden veya sokağa çıkma yasağı ilan edilecek yerleşim yerlerinde 
izlenmesi, olası hak ihlal iddiaları ile ilgili yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. 

10.04.2018 
1. 2016 yılı “dernek beyan formu”nun tam olarak düzenlenmesini ve düzenlenen beyanname 

nüshalarının internet erişimi üzerinden ve gerekli olduğu taktirde dernekler il müdürlüğüne 
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

11.04.2017 
1. İHD’nin ve tüzel kişiliğinin resmi ve özel kurum/kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi dahil yüksek yargı kurumları, yüksek seçim kurulu, adliyeler, 
ilk derece ve istinaf mahkemeleri ile temyiz mahkemeleri, icra daireleri, vergi daireleri, SGK ve 
bağlı kuruluşları, maliye bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, Yargıtay başsavcılığı dahil il ve ilçe 
başsavcılıkları, diğer kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ve valiliklere bağlı il dernekler 
müdürlüğü, BM, AK, AB dahil uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde İHD tüzüğünün 25. Maddesi uyarınca İHD tüzel kişiliğini genel başkan Öztürk 
Türkdoğan’ın temsil etmesine, İHD tüzüğünün 27. Maddesi uyarınca genel sayman Sevim 
Salihoğlu’nun İHD tüzel kişiliği adına gider makbuzu ile alındı belgesi bastırmaya ve işlem 
yapmaya, bağış ve aidat toplamaya, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve yurt dışında 
faaliyet yürüten bankalarda ve PTT şubelerinde İHD adına hesap açmaya, açılmış hesapları 
kapatmaya, Türk lirası ve yabancı paraları vadeli/vadesiz hesaplarda tutmaya, repo ve fon hesabı 
oluşturmaya yetkilendirilmesine, İHD 18. Olağan genel kurulun verdiği yetkiyle İHD tüzel 
kişiliği adına menkul ve gayrimenkul almaya ve satmaya, bu hususta bankalardan kredi çekmeye, 
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ipotek vermeye, konulan ipotekleri kaldırmaya İHD tüzüğünün 25 ve 27. Maddeleri uyarınca 
genel başkan Öztürk Türkdoğan ve genel sayman Sevim Salihoğlu’nun ayrı ayrı 
yetkilendirilmelerine, İHD tüzüğünün 25’inci maddesi uyarınca İHD adına avukatlara ahzu kabz 
dahil genel vekaletname vermeye genel başkan Öztürk Türkdoğan’ın yetkilendirilmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

15.04.2017 
1. 20 Temmuz 2015 günü Şanlıurfa İli Suruç İlçesinde işçilere dönük gerçekleştirilen bombalı saldırı 

sonucu yaşanan insanlığa karşı suç nedeni ile açılan kamu davasına müdahil olarak katılmaya, bu 
konuda genel başkan yardımcısı Gülseren Yoleri’ye yetki verilmesine karar verilmiştir. (Şanlıurfa 
5. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/43 E sayılı dava dosyası)  

21.06.2018 
1. 0 531 395 32 74 numaralı GSM’nin İnsan Hakları Derneği olarak değiştirilmesine ve bu işlemin 

Sevim Salihoğlu tarafından yürütülmesine,  
2. Elazığ cezaevinde yaşandığı iddia edilen sorunlar ile ilgili heyet oluşturulup cezaevindeki 

mahpuslar ve yetiklerle görüşülmesine, 
3. AB Türkiye delegasyonundan “Eren Keskin” için destek talebine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

27.06.2017 
1. Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan “Physıcıans For Human Rıghts” (İnsan Hakları 

İçin Hekimler) kuruluşunun İHD Genel Merkezine yapmak istediği 10.000 dolarlık bağışın 
kabulüne ve dernekler il müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir. 

10.07.2017 
1. İHD’nin 31. Kuruluş yıldönümü için “Sıkıyönetimde Kurulduk, OHAL’de Mücadeleye Devam” 

temalı afiş (iç mekân) çıkartılmasına, merkezi açıklama metninin hazırlanıp gönderilmesine, 
2. Gözaltına alınan, gözaltında bulunan ve tutuklanan insan hakları savunucuları ile dayanışma içinde 

bulunulmasına, durumları ile ilgili basın açıklaması yapılmasına, kamuoyunu bilgilendirilmesine, 
3. İHD Genel Başkan Vekili Emire Eren Keskin’in 140’ın üzerindeki davaları nedeni ile verilen adli 

para cezalarının ödenmesi için kendisi ile dayanışma çağrısı yapılmasına, 
4. Silahlı çatışmaların sürdüğü bölgede sivillere ve sivil siyasetçilere yönelik saldırıların kınanması ve 

insancıl hukuk hatırlatması/uyarısı yapılmasına bunun için açıklama yapılmasına, 
5. Ankara Yüksel Caddesinde açıklama ve oturma eylemi yapmak “işimize geri dönmek istiyorum” 

diyen kamu çalışanlarının desteklenmesine, eylemlerini de gözlemcilik yapılmasına, insan hakları 
anıtının bariyerlerle çevrilmesinin kaldırılması için girişimlerde bulunulmasına, 

6. Belirli gün ve haftalarla ilgili düzenli tutum açıklamalarında bulunulmasına, devam edilmesine, bu 
kapsamda “3 Ağustos Ezidi Soy Kırım Günü” olarak anılması ve tanınması için açıklama 
yapılmasına,  

7. Merkezi cezaevi komisyonunu ihlal iddiaları bulunan cezaevlerindeki inceleme ve görüşmelerine 
devam edilmesine,  

8. Planlı proje çalışmaları ve toplantıların sürdürülmesine, bu konuda Sevim Salihoğlu ve Necla 
Şengül’ün yetkili olarak çalışmalarını sürdürmelerine,  

9. Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın İHD adına sürdürdüğü toplantı, seminer, konferans, ziyaret 
ve görüşmelerini sürdürmesine, il dış masrafların (ulaşım-konaklama) karşılanmasına karar 
verilmiştir. 
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28.07.2017 
1. İHD Genel Sekreterliğine MYK üyesi Osman İşçi’nin seçilmesine, 
2. TİHV ile ilişkileri yürütmek ve bu konuda MYK’yı bilgilendirmek için genel sayman Sevim 

Salihoğlu’nun görevlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 
16.09.2017 

1. 12.11.2016 tarihli MYK kararlarında (karar no: 137) İHD kadın sekreteri olarak görevlendirilen 
Derya Uysal görevini yine MYK üyesi Hatice Kalpaklı’ya devir etmiştir. 

2. İnsan Hakları Ortak Platformu’na (İHOP) derneği temsilen genel başkan Öztürk Türkdoğan ile 
birlikte genel sekreter Osman İşçi’nin görevlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. 

16.09.2017 
1. Olağanüstü Halin uzatılması konusunda rapor hazırlanarak basın açıklaması/toplantısı ile 

açıklamasına, bu konuda demokratik tutumumuzun ortaya konulmasına, 
2. Ankara Yüksel Caddesinde işimi geri talepli olarak gösteri hakkını kullanan ihraç edilmiş kamu 

emekçilerinin durumlarının raporaştırılarak 9 Kasım 2017 günü Yüksel Caddesi İnsan Hakları 
Anıtı önünde açıklama yapılmasına, 

3. Başta genel başkan olmak üzere MYK üyelerinin Türkiye’de yeniden barış sürecinin başlatılmasına 
yönelik olarak ulusal ve uluslararası toplantılara katılmasına ve bu konuda İHD tutumunun 
ortaya konulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

16.10.2017 
1. Alıkonulan asker, polis, güvenlik koruyucusu ve sivillerin durumlarıyla ilgili olarak genel 

merkezimizde oluşturulan komisyonda yer alan Öztürk Türkdoğan, M. Raci Bilici, Sevim 
Salihoğlu, Murat Melet, İsmail Akbulut’un alıkonulanların özgürlüğüne kavuşması için Türkiye 
içinde ve Türkiye dışında gerekli girişimlerde bulunulmasına, görüşmeler yapmasına, kamuoyunu 
ve hükümet nezdinde bilgilendirme toplantısı yapmasına, bu hususta hazırlanan raporun 
kamuoyuyla paylaşılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

20.11.2017 
1. İHD MYK üyeleri Müslüm Kılıç ve Mine Nazari’nin istifa taleplerinin kabulüne, yerlerine yedek 

üyelerden sırasıyla Nilay Nayman ve Rıdvan Konak’ın getirilmesine,  
2. MYK üyesi Sevim Salihoğlu’na sehven ödenen huzur hakkının iadesi için Sevim Salihoğlu’na 

bildirilmesine ve gereğinin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 
02.12.2017 

1. 10 Aralık 2017 İnsan Hakları Günü ve haftasının temasının “OHAL DEĞİL İNSAN 
HAKLARI” olarak belirlenmesine, her yıl yapıldığı gibi temaya afiş ve bildiri çıkarılmasına, 
TİHV ile birlikte ortak basın toplantısı yapılmasına, 

2. Şube genel Kurulları öncesi şube başkanları ve MYK ortak toplantısı yapılmasına, 
3. Şube genel kurulları başlamadan önce eş genel başkanların şube ve temsilcilikleri ziyaret ederek 

üye ve yöneticilerle örgütlenme konusunda toplantılar gerçekleştirmesine, bu toplantıların bölge 
temsilcileri ve ilgili MYK üyeleriyle yapılmasına, 

4. Merkezi cezaevi komisyonu raporunda belirtilen ihlallerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı yetkilileriyle 
görüşmeler gerçekleştirilmesine, 

5. Başta insan hakları savunucuları olmak üzere yargı kumpasları ile mahkûm edilmiş kişilerin 
durumunu konu olan kompasa Hayır, Adalet İstiyoruz temalı bir kampanya yürütülmesine, bu 
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kampanyada eski MYK üyelerimiz Hasan Anlar ve Halil İbrahim Vargün şahsında çalışmalar 
yürütülmesine,  

6. Marmara Bölge Temsilciliğine Mine Nazari’nin istifası nedeniyle Selahattin Okçuoğlu’nun 
seçilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir. 

25.12.2017 
1. Uzun zamandır kiracısı olduğumuz Baroya ait binada bulunan sıcak su termosifonu kullanım 

hatamız nedeniyle işlevsiz kalmıştır. İHD Bütçesinden termosifon alınarak montajının 
yaptırılmasına, 1 adette su sebili alınmasına,  

2. Gaziantep Şahinbey İlçesi Beybahçe Mahkemesindeki bir sokak düğününe 20 Ağustos 2016 günü 
gerçekleştirilen bombalı saldırıda çok sayıda sivil yaşamını yitirmiş ve büyük bir katliam 
yaşanmıştır. Katliam failleri ile ilgili açılan davaya İHD’nin müdahil olmasına, davanın İHD 
Genel Merkez ve Gaziantep Şube tarafından izlenerek gözlem raporu oluşturulmasına, 
Kayseri’de devam eden davayı izlemek için genel sekreter Osman İşçi ve Nilay Nayman’ın 
görevlendirilmesine, 

3. Genel başkanın 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde Strazburg’da Avrupa Konseyi nezdindeki insan 
hakları çalışmalarına katılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 

28.01.2018 
27-28 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Şube Başkanları ve MYK toplantılarında alınan kararlar. 

1. Şube genel kurul çalışmalarımızın hazırlıklarına şimdiden başlanması. Bu çalışmalarda Genel 
Merkez, Bölge MYK üyelerimizle koordinasyon içerisinde olunması, MYK üyelerimizin de 
hazırlık çalışmalarına gerekli desteği sunması. 

2. Bölge toplantılarımızı şube genel kurullarımıza hazırlık konusunu ele alacak şekilde 
düzenlemeliyiz. 

3. Şube genel kurullarımız öncesince eş başkanlarımızın şubelerimizi ziyaret etmesi konusu teyit 
edildi. 

4. Şubelerimiz arasındaki iletişimin güçlendirilmesi. Genel Merkez de bu konuda üzerine düşeni 
yerine getirmek için daha aktif  olacaktır. 

5. İHD olarak temel işlevlerimizin başında raporlama gelmektedir. Bu nedenle, yaşanan hak 
ihlallerine ilişkin raporlama faaliyetleri daha sistemli olarak gerçekleştirilecek. 

6. Uluslararası insan hakları kurumları ve mekanizmalarıyla yürüttüğümüz çalışmalar arttırılacak. 
7. İnsan hakları savunucularına (üye, aktivist ve yöneticilerimize) yönelik soruşturmalar, davalarla 

ilgili uluslararası insan hakları örgütleri ve mekanizmalarına rapor sunulacak. Bu kapsamda, 
şubelerimiz bilgileri Genel Merkezimizle hızla ve düzenli olarak paylaşmalıdır. 

8. İnsan hakları savunucularına (üye, aktivist ve yöneticilerimize) davaların izlenmesi için merkezi 
hukuk komisyonu kurulacak. 

9. Diğer kurumlarla yürüttüğümüz ortak çalışmalarda insan hakları diline ve üslubuna daha fazla 
dikkat edilecek. 

10. Sosyal medya kullanımı konusunda daha özenli olunacak ve bu platformlarda yapılacak 
açıklamalar konusunda Genel Merkezin açıklamalarına dikkat edilecek. 

11. Barış hakkını savunmaya devam edeceğiz. 
12. Tek tip kıyafet uygulamasıyla ilgili yürütülen çalışmalarımız 2017 yılı Ekim ayında yayınladığımız 

tutum belgesine göre yapılacak. 
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13. Ağır hasta mahpuslar listemizi daha etkili kılabilmek için bu listede yer alan kişilerin raporlarını 
birlikte çalışabildiğimiz tabip odalarına inceleteceğiz. 

14. Denetleme kurulumuz 2017 yılı faaliyetlerimiz için toplantıya çağrılacak. 
19.02.2018 

1. İnsan Hakları Derneği (İHD) tüzüğünün 36. Maddesinin MYK’ya verdiği yetki uyarınca Antalya 
İlinde İHD Temsilciliği açılmasına, temsilciliğin kurulması ve faaliyetlerin yürütülmesi için, TC 
Nolu xxxxxxxxxx Deniz Yıldırım, TC Nolu xxxxxxxxxxx Erdal Gilgil ve TC Nolu xxxxxxxxxxx 
Zekiye Gülser Kayır’ın görevlendirilmesine karar vermiştir. 

05.03.2018 
1. AB Türkiye Delegasyonu ile ortaklaşılarak çalışılacak olan “İnsan Hakları savunma Hakkının 

Güçlendirilmesi” projesi sözleşmesinin imzalanması için genel başkanın yetkilendirilmesine ve 
proje sözleşmesinin imzalanmasına, projede genel koordinatör olarak Sevim Salihoğlu’nun 
çalışmasına ve sözleşme yapılmasına, diğer pozisyonlara daha sonra karar verilmesine  

2. İHD Şube Genel Kurulları öncesinde mevcut yürürlükte bulunan şube kongreleri hazırlık 
yönergesinin değiştirilerek kabul edilmesine, yönergenin genel başkanın yazısı ile yayınlanmasına, 

3. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komitesinin daveti ile Paris’te yapılacak 
toplantısına genel başkan Öztürk Türkdoğan’ın katılmasına, 

4. İç Anadolu Bölge Temsilcisi Ali Rıza Yurtsever’in rahatsızlığı süresince MYK üyesi İsmail 
Boyraz’ın bu görevi yürütmesine karar verilmiştir. 

30.03.2018 
1. 28.01.2018 tarihinde 164 sayılı MYK kararının 8 Nolu paragrafında belirtilen karar uyarınca üyesi 

olduğumuz EUROMED ile ortaklaşılan “Protecting Human Rights Defenders’ Fundamental 
Freedoms And Fair Trial” “İnsan Hakları Savunucularının Temel Özgürlüklerinin Korunması 
ve Adil Yargılanma” projesinin İHD tarafından yürütülmesine, bu konuda daha önceden kararı 
alınan Kasım Akbaş’ın projenin yürütülmesinden sorumlu olmasına karar verilmiştir. 

08.04.2018 
1. Olağanüstü halin uzatılmaması ve demokrasi mücadelesinde tutumumuzu aktarmak üzere çeşitli 

siyasi partilerle genel başkan düzeyinde MYK’nın görüşmeler yapmasına,  
2. Eren Keskin’in şahsında Türkiye için ifade özgürlüğü kampanyası yürütülmesine, bu konuda 

merkez yürütme kuruluna yetki ve görev verilmesine, 
3. İHD yöneticilerine yönelik açılan soruşturma ve davalarla ilgili raporun hazırlanarak kamuoyuyla 

paylaşılmasına ve insan hakları mekanizmalarına bildirilmesine, 
4. Bileşeni olduğumuz İHOP’a Eşit Haklar için İzleme Derneğinin katılma isteğinin kabulüne, “hak 

inisiyatifinin” kuracağı derneğin katılma isteği olursa bahse konu isteğin de kabulüne (oy 
çokluğuyla),  

5. Genel Başkan Yardımcısı M. Selahattin Esmer’in Genel Başkan Yardımcılığından istifasının 
kabulüne, MYK üyesi İsmail Boyraz’ın bu göreve getirilmesine,  

6. Ankara Şube üyeleri Mahmut Konuk ve Civan Yıldırım ile ilgili disiplin soruşturmasının Hüseyin 
Küçükbalaban tarafından yürütülmesine,  

7. Adana Şube üyesi Tahir Han ile ilgili Adana Şube Yönetim Kurulunun soruşturmasının uygun 
bulunarak dosyasının onur kuruluna sevkine,  

8. Örgütlenmeden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Necla Şengül’ün şube genel kurullarıyla ilgili 
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olarak şubeleri ziyaret etmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
13.04.2018 

1. Norveç Büyükelçiliğine sunulan “cezaevlerinde bulunan kadın, çocuk ve diğer mahpusların 
hakları” konulu proje kabul edildiğinde sözleşme imzalaması için genel başkan Öztürk 
Türkdoğan’a yetki verilmesine, 

2. Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın Avrupa Konseyinin 23-25 Nisan tarihinde Strazburg’da 
yapılacak sivil toplum konferansına katılmasına, ayrıca aynı tarihlere denk gelen Friedrich 
Navwana Stiftung Vakfının etkinliğine katılmasına, 

3. Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın AB Komisyonunun 3-4 Mayıs 2018’de Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosunda yapılacak “ifade özgürlüğü” etkinliğine konuşmacı olarak katılmasına, karar 
verilmiştir. 

20.04.2018 
1. 2017 yılı dernek beyan formunun tan olarak düzenlenen nüshalarını internet erişimi üzerinden ve 

gerekli olduğu taktirde de il dernekler müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

24.04.2018 
1. Dernek çalışanı Arjen Çelebi’nin iş akidinin 31.05.2018 tarihi itibari ile sona erdirilmesine, kıdem 

tazminatının ödenmesine, 
2. AB Türkiye Delegasyonu ile ortaklaşılan 1 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak olan projenin 

dokümantasyon asistanlığına Barış Karacasu ile sözleşme imzalanmasına, 
3. Norveç Büyükelçiliği ile ortaklaşılan 8 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak olan projenin 

koordinatörlüğüne Adnan Vural ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. 
07.05.2018 

1. 24 Haziran 2018 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin İHD 
Genel Merkez, Şubeler ve Temsilcilikler tarafında izlenmesine, bunun için Eşit Haklar İzleme 
Derneği ile birlikte Bağımsız Seçim Platformu oluşturularak izlenmesine, 

2. 24 Haziran 2018 seçimlerinin izlenmesi için gözlemcilik yapılması konusunda Yüksek Seçim 
Kuruluna başvuruda bulunulmasına, başvurunun kabul edilmemesi halinde AİHM’e başvuru 
yapılmasına, 

3. Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın DPI (Demokratik Gelişim Enstitüsü) tarafında 24-27 Mayıs 
2018 günlerinde Norveç’in Oslo kentinde yapılacak toplantıya katılmasına,  

4. Seçimler nedeni ile daha önce alınan prensip kararın geçerli olduğuna, adaylığı kesinleşen 
yöneticilerin istifa etmesine, 

5. Seçimler ile ilgili genel tutumumuzun kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. 
14.05.2018 

1. AB İsviçre Delegasyonu ile ortaklaşılan projede bulunan 2 bilgisayar alımı için (2600 E) ilgili 
firmalarda teklif alınarak, en uygun teklifi veren firmada alım yapılmasına, genel saymanın 
yetkilendirilmesine, 

2. İHD Genel Merkezinde dernek iletişimi için kullanılan ve Sevim Salihoğlu adına kayıtlı 0 531 395 
32 74 nolu telefonun İHD Genel Merkezi adına devri için Genel Sayman Sevim Salioğlu’na 
yetki verilmesine 

3. MYK Üyesi Hüseyin Küçükbalaban’ın üyesi olduğumuz Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme İçin 
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Ortaklık Ağı kapsamında yapılacak “Çocuk İşçiliği Çalıştayı” için İHD adına 
görevlendirilmesine, çalıştayın İHD adına yapılmasına karar verilmiştir. 

11.06.2018 
1. İHD MYK içinde seçilen İHD Merkez Yürütme Kurulu olarak Öztürk Türkdoğan, Emire Eren 

Keskin, M Raci Bilici, Gülseren Yoleri, İsmail Boyraz, Osman İşçi, Sevim Salihoğlu, Necla 
Şengül, Hüsnü Öndül, Rıdvan Konak, Hüseyin Küçükbalaban, Nuray Çevirmen, Hatice 
Kalpaklı, Abdüsselam İnceören, Yasemin Dora Şeker, şeklinde yeniden belirlenmiştir.  

2. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan MYK üyesi Mehmet Aker’in istifasının kabulüne, yerine 
yedek üyelerden Selahattin Okçuoğlu’nun getirilmesine, 

3. Yaşamını yitiren MYK üyesi Muterem Süren’in yerine yedek üyelerden Abdullah Zeytun’un 
getirilmesine, yaşamını yitiren arkadaşımızı Muterem Süren’i her zaman saygı ve sevgi ile 
anacağımızda MYK olarak iş bu karar defterine not ediyoruz, 

4. Ankara Şube Yönetim Kurulu tarafından soruşturması yapılmak üzere MYK’ya bildirilen Ankara 
Şube üyeleri Mahmut Konuk ve Civan Yıldırım hakkında soruşturma yapan MYK üyesi 
Hüseyin Küçükbalaban’ın teklifi doğrultusunda her iki üye hakkında kınama cezası verilmesi için 
dosyanın Onur Kurulu’na sevkine, 

5. Antalya Temsilciliği olan görevlendirilen temsilcilerden Deniz Yıldırım ile Erdal Gilgin’in 
Milletvekili adayı olmaları nedeni ile istifalarının kabulüne, Antalya Temsilciliğine eksilen 
temsilciler için yeni görevlendirmeler yapılmasına, bu konuda Genel Sekreterin çalışma 
yürütmesine karar verilmiştir. 

26.06.2018 
1. AB Türkiye Delegasyonu ile ortaklaştırılan “İnsan Haklarını Savunma Hakkının Güçlendirilmesi” 

projesine, proje asistanı olarak çalışması için Fatma Devrim Kılıçer ile sözleşme imzalanmasına,  
2. Norveç ile ortak çalışma yürütülen “Cezaevlerinde Bulunan Kadın, Çocuk, LGBTİ Mahpusların 

Hakları” konulu proje için yapılacak mahpus görüşmelerine avukatlar Zeynep Ceren Boztoprak, 
Hediye Saltan, İlhan Öngör, Zelal Demriay, Mazlum Sayat, Azize Kurnaz, Nilay Nayman, 
Mustafa Vefa, Ahmet Ceylan, Erhan Dönmez, Ahmet Hartavi, Eren Keskin, Devran Yıldız ve 
Zafer İncin’in görevlendirilmesine karar verilmiştir. 

02.07.2018 
1. İHD 18. Olağan Genel Kurulunda alınan yurtdışında şube ve temsilcilik açılması ve bu konuda 

İHD MYK’ya yetki verilmesi çerçevesinde; İsviçre’de İHD üyelerinin İHD Temsilciliği açmak 
için yetkilendirilmesine ve böylece İHD İsviçre Temsilciliğinin açılmasına karar verilmiştir. 

09.07.2018 
1. 30.06.2018 tarihinde İHD Sakarya Şubemizin gerçekleştirdiği genel kurulunda, dernek zorunlu 

organlarının oluşturulabilmesi için yeterli üye sayısına ulaşılamadığından katılımcı 5 üye ile anılan 
şubenin kapatılması önergesi verilmiştir, İHD Sakarya Şubenin kapatılması için gerekli işlemlerin 
yapmaya, Muhammet Işık, Neslin Gümüş ve Özcan Albayrak’ın görevlendirilmesine oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

31.08.2018 
1. İçişleri Bakanlığı’nın İl Valiliklerinin ve İlçe Kaymakamlıklarının, kayıplar için oturma eylemleri 

başta olmak üzere Cumartesi Anneleri, Kayıp Anneleri, Kayıp Yakınları, İnsan Hakları 
Aktivistleri ve İnsan Hakları derneği şubelerinin açık alanda yaptıkları toplantı ve gösteriler ile 
basın açıklamalarının yasaklanmasına karşı idari yargıda dava açmak ve suç duyurularında 
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bulunmak için İHD İstanbul Şube, İHD Diyarbakır Şube ve İHD Batman Şube, yönetim 
kuruluna dava açmak ve diğer karar yollarına başvurmak için yetki verilmesine,  

2. İHD Genel Merkezi Merkezi Hapishanelerle ilgili çalışma komisyonu Avukatlar Yusuf Erdoğan, 
Kinem Temur, Sozdar Ortaç ve Meral Kaba’nın dahil edilmesine, bu kişilerin Norveç ile ortak 
çalışma yürütülen cezaevlerinde bulunan Kadın, Çocuk, LGBTİ Mahpusların Hakları konulu 
proje kapsamında hapishanelerde görüşmeler yapmasına karar verilmiştir. 

11.09.2018 
1. İHD Antalya Temsilcilik Ofisi için Antalya Muratpaşa Belediyesine başvurularak, Belediyenin 

belirlediği şartlar dahilinde yer/oda tahsisi için gerekli müracaatın yapılmasına karar verilmiştir. 
22.09.2018 

1. İHD’nin İnsan Hakları ve demokrasi mücadelesi yürüten bir insan hakları kuruluşu olduğundan 
hareketle, demokrasi mücadelesi veren emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve 
siyasi partilerle birlikte ortak platformlarda demokrasi mücadelesi yürütmesi için yeni 
girişimlerde bulunulmasına, 

2. İHD 19. Olağan Genel Kurulunu 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde, çoğunluk sağlanmaz ise 3-4 
Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da yapılmasına, merkez genel kurulu hazırlık komisyonu 
korulmasına, komisyonun Hüsnü Öndül, İsmail Boyraz, Necla Şengül’den oluşmasına, 
komisyonun bölge temsilcileri ve eş genel başkanlarla ( genel başka ve genel başkan vekili) 
birlikte çalışmasına, genel sekreter Osman İşçi’nin genel kurul teknik çalışmalarını yapmasına 
karar verilmiştir.  

24.09.2018 
1. İHD MYK’nın 24.02.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile Avusturalya’nın Sidney kentide İHD şubesi 

açılması için verilen yetkinin gereğinin yerine getirilmemesi nedeni bu yetkinin geri alınmasına, 
18. Olağan Genel Kurulun verdiği yeki ile söz konusu kararda isimleri ve T C nolaraı belirtilen 
kişilere İHD Avusturalya temsilciliği faaliyeti yürütmesi için yetki verilmesine karar verilmiştir. 

01.10.2018 
1. İHD 19. Olağan Merkez Genel Kurulunun 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde Necatibey Caddesi No: 

82 Kat: 6 Daire: 11-12 Çankaya adresinde aşağıda belirtilen gündemde toplanmasına, çoğunluk 
sağlanamasa ise ikinci toplantının 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde Hacı Bektaş’ı Veli Anadolu 
Kültür Vakfı Genel Merkezi Konferans salonunda, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İğde Sokak 
No:24 Dikmen - Çankaya/Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına karar 
verilmiştir.  

Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İHD 19. Olağan Merkez Genel Kurul Gündemi 

1. Açılış ve Saygı Duruşu 
2. Divan oluşumu 
3. Genel başkanın konuşması 
4. Konukların konuşması  
5. Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali raporu ile merkez denetleme kurulu denetim 

raporun sunumu  
6. Merkez yönetim kurulu faaliyet raporu, mali raporu ile merkez denetleme kurulu raporun kabulü 

ve ibrazı. 
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7. Tahmini bütçenin sunumu ve kabulü 
8. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi 
9. Genel kurulda alınacak kararların görüşülmesi 
10. Dernek organlarının seçimi 
11. Kapanış 

02.10.2018 
1. İHD üye kayıt sistemi, WEB sitesi teknik destek ve hosting işlemleri için 2016-2017-2018 yılları 

borçları olmak üzere toplam 2.450,00 TL’nin işlemleri gerçekleştirmek için İsmail Burak İmrek’e 
banka yolu ile gönderilmesine karar verilmiştir. 

2. 3-4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan İHD 19. Olağan Genel Kurulu için kiralanan 
“Hacıbektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı” salonu için ödenmesi gereken 3.000,00 + KDV= 
3.540,00 TL’nin Vakfın talebi üzerine Simurg oyuncuları - Serdar Doğan hesabına aktarılmasına 
karar verilmiştir. 

04.10.2018 
1. İstanbul İli Beyoğlı İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik sokakta bulunan taponun 9 pafta 

no, 420 ada no, 7 parsel no’da bulunan gayrimenkulün (binanın) 1. Kat 3 nolu, 2. Kat 4 nolu, 3. 
Kat 5 nolu bağımsız bölümleri için 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesi uyarınca 6 
Haziran 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve 
esaslar uyarınca İnsan Hakları Derneği (İHD) adına işlemleri yapmak için Ferit Barut’un (T.C. 
xxxxxxxxxxxx) yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

08.10.2018 
1. 13 Eylül 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 32 sayılı kararda değişiklik yapan 85 sayılı karar 

uyarınca projeler kapsamında çalışanlarla yapılan sözleşmelerdeki düzeltmenin yapılarak, Türk 
lirası cinsinde asgari tutar ve aylık ek ödeme yapılması konusunda sözleşmelerin yenilenmesine, 

2. Derneğimiz muhasebe işlemlerini yapan S.M.M. Cengiz Şeker’e 2017 ve 2018 yılları için asgari 
tarifeden olmak üzere toplam 14.400,00 TL ödenmesine, 

3. İHD 19. Olağan genel kuruluna davet ettiğimiz FİDH ve EUROMED başkanlarının konaklama 
giderlerinin karşılanmasına, 

4. İHD Bingöl Şubesinin ADSL borcunun ödenmesine karar verilmiştir. 
08.10.2018 

1. Şube olma vasfını yitiren ve olağan genel kurulunu yapamayarak kendiliğinden dağılan İHD Şırnak 
Şubenin kapatılması için İHD MYK Üyesi Büşra Demir’e yetki verilmesine karar verilmiştir. 

15.10.2018 
1. İHD MYK’sını 11.06.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen Ankara 

Üyeleri Mahmut Konuk ve Civan Yıldırım hakkında; Onur Kurulu değerlendirmesi ve önerisi 
dikkate alınarak, İHD Tüzüğünde zamanaşımı düzenlenmediğinden her iki üyeye kınama cezası 
verilmesine, 

2. İHD MYK’nın 08.04.2018 tarih ve 168 sayılı kararı ile Onur Kuruluna sevk edilen Adana Şube 
Üyesi Tahir Han’a, Onur Kurulu’nun kararı doğrultusunda kınama cezası verilmesine, 

3. İHD Adana Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Bayram hakkında ön soruşturma yapan Yasemin 
Dora Şeker’in raporunun bir sonraki toplantıda değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

22.10.2018 



 

 

19. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU  
3-4 KASIM 2018 

 

61 

1. Sokağa çıkma yasakları uygulanan il ve ilçelerde 2015 ve 2016 yıllarında meydana gelen yaşam 
hakkı ihlalleri ile ilgili olarak (siviller bakımından) Cizre ve Şırnak savcılıklarında devam eden 
soruşturma dosyaları esas alınarak hukukçular tarafından yapılan incelemeler sonucunda 
uzmanlık raporu mahiyetinde İHD, TİHV ve Hafıza Merkezi tarafından bir değerlendirme 
raporu oluşturulmasına, bu raporun AİHM’de devam eden sözkonusu konu ile ilgili başvuru 
dosyalarına sunulmasına, 

2. İHD İnsan Hakları Akademisi’nin Çanakkale biriminin açılmasına, 
3. MYK’nın 28.01.2018 tarih ve 164 sayılı kararı ile İstanbul Şube üyesi Rahim Noz ile ilgili 

soruşturmanın devam ettiğinden bir sonraki döneme devredilmesine karar verilmiştir.  
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DÖKÜMANTASYON 
 
İnsan Hakları Derneğinin yaptığı faaliyetlerini belgelere dayandırmaya ve yazılı-görsel hale getirmeye 
yönelik yaptığı dokümantasyon ve izleme çalışmaları, İHD genel merkezine ve şubelerine yapılan bireysel 
başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının 
raporları, yerel ve ulusal basın ve yayın organlarında yer alan haberler, diğer sivil toplum örgütlerinin 
raporları ve resmi kurumların verilerinden derlenerek, İHD genel merkezi dokümantasyon birimi 
tarafından hazırlanmaktadır. 
Anılan birim tarafından Kasım 2016 - Kasım 2018 tarihleri arasında aşağıdaki çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.  
• 14 Nisan 2016 tarihinde “2016 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu ve Bilanço”  yayınlandı. 
• 17 Temmuz 2016 tarihinde İHD nin 30. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla afiş yayınlandı. 
• 10 - 17 Aralık 2016 İnsan Hakları Haftasında “Ohal’e, Şiddete, Savaşa Hayır” afişi yayınlandı ve 
TİHV ile ortak bir açıklama yapıldı. 
• 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili İHD’ye Ulaşan ve Tespit 
Edilebilen İhlal İddialarına İlişkin Ara Rapor yayınlandı. 
• 16 Ekim 2017 tarihinde “OHAL Uzatılmamalı, Derhal Sona Erdirilmeli!” başlığı ile OHAL’de 
yaşananlar açıklandı. 
• 17 Temmuz 2017 tarihinde İHD nin 31. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla afiş yayınlandı. 
• 10 - 17 Aralık 2017 İnsan Hakları Haftasında “OHAL değil İnsan Hakları” afişi ve bildirisi 
yayınlandı. 
• 6 Nisan 2018 tarihinde “2017 Yılı İnsan Hakları İhlalleri Raporu ve Bilanço”  yayınlandı. 
• 24 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Günü Yaşanan İhlaller 
açıklandı. 
• 17 Temmuz 2018 tarihinde İHD nin 32. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla afiş yayınlandı. 
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ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME 
 
1986 yılında kurulan İHD üye ilişkileri ve örgütlenme çalışmalarına, çalışma dönemimizde özen 
göstermiştir. Yılların birikimi sonucu elde edinilen deneyimler bu dönemde aktif bir biçimde hayata 
geçirilmesi gayretinde olunmuştur. Çalışma dönemimiz boyunca 28 şube ve 6 temsilcilik üzerinden 
planlamalar yapılmıştır.  
İHD kurumsal işleyiş olarak, 

Genel Merkez 
Genel Kurulu

Merkez
Yürütme Kurulu

Merkez
Denetleme  Kurulu

Onur  Kurulu

Şubeler Bölge Temsilcileri
İl-İlçe-Yurt dışı
Temsilcilikleri

Çalışma Grupları
Komisyonlar

Şube
Genel Kurulu

Şube
Yönetim Kurulu

Şube 
Denetleme Kurulu

Komisyonlar

Başkanlar Kurulu

İHD TÜZÜĞÜ

 
2016 Kasım ayında gerçekleştirilen 18. genel kurul sonrası, örgütlenme komisyonu tüm şube ve 
temsilciliklerimize mevcut örgütsel durumu görmek üzere bir anket hazırlamıştır.  
Hazırladığımız konu başlıklarımız şöyledir. 

1. Şube üye sayınız nedir? (kadın-erkek-diğer) 
2. Şube yönetim kurulu çalışmalarına katılımda aktif yönetici sayısı (kadın / erkek) 
3. Şubelerde oluşmuş komisyonlar var mı? Aktif komisyonların alanları 
4. Şube fiziki yapısında yaşanan eksiklikler (başvurucu ile yapılacak özel alan var mı)? Teknik 
imkânlar? Şubede çalışan var mı? Günlük şubenin açık tutulması mümkün oluyor mu? Vergi, 
maliye yükümlülükleri yerine getirebiliyor musunuz? (Üç ayda bir kira stopajı /mülk sahibi 
iseniz emlak vergisi) 
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5. Üye ilişkileriniz genel üye toplantısı yapılıyor mu? Üyelerin çalışmalarınıza katılımı? 
6. Yönetim Kurulu toplantısı ne aralıklar yapılıyor katılım sağlanabiliyor mu? 
7. Mali sorunlarınızı nasıl çözmektesiniz? Üye aidat toplanmasında yaşanılan sıkıntılar? 
8. İnsan hakları alanında eğitim ihtiyacınız var mı, varsa özel olarak istediğiniz bir eğitim 
konusu var mı? 
9. Örgütlenme sekreterliğinden şubenize destek sunulmasını istediğiniz bir sorunsal yaşıyor 
musunuz? 
10. Genel merkez yönetimi, bölge temsilciniz ve MYK üyelerinizden somut 
beklentileriniz nedir? 

2017 Şubat ayında örgütlenme sekreterliği olarak 28 şubemiz gezilerek bu anketler tüm yönetim kurulları 
ile toplantılar yapılarak cevaplandırılmıştır. 
Bu çalışma sonucunda myk bilgilendirilmiş ve eksikler saptanmıştır. Çalışmadan çıkan sonuçlar eş 
başkanlarla yeniden bir takvimlendirme yapılarak 28 şubemiz eş başkanların katılımıyla yeniden 
toplantılar yapılarak çözümler üretilmiştir. Eş başkanlar çalışma dönemizde tüm şubeleri en az iki kez 
ziyaret etmiştir. Ayrıca bazı şubelerdeki mevcut örgütsel sorunların çözümü için ziyaret sayısı artırılmıştır. 
bunun yanı sıra özellikle çalışma dönemimizde spesifik sorunların çözümü için şubelere ayrıca özel 
ziyaretlerde yapılmıştır. 
Çalışma dönemimizde özellikle şube toplantılarında görülen eğitim ve örgütsel çalıma tarzımıza dönük 
deneyimler kazandırılması ihtiyaçları üzerine insan hakları akademimizle ilişkiye geçilerek şubelerde eğim 
ve paneller düzenlenmesi sağlanmıştır. 
Çalışma dönemimizde bölge temsilcilerimiz ile de tüm çalışmalarımız ortaklaştırılmaya çalışılmış, bölge 
temsilciliklerine destek sunulması sağlanmıştır. Örgütlenme sekreterliği olarak bölge temsilcilerimizle 
şube ziyaretleri yapılmış, bölge toplantılarına genel merkez olarak katılım sağlanmıştır. 
2018 yılı nisan ayında başlayan şube kongrelerine dönük olarak MYK tarafından şubelere gönderilen 
“İHD Şube Kongresi Hazırlık Yönergesi”ne uygun çalışma izlenmesi için özen gösterilmiştir. 28 şube 
kongresine eş başkanların katılımı hedeflenmiş ve büyük oranda hedefe ulaşılmıştır.  Özellikle eş 
başkanlar, bölge temsilcilikleri tüm şubelerimizin kongrelerinde daha güçlü bir İHD anlayışla yeni seçilen 
yönetimlere destek sunmuş ve açılım sağlanmıştır. Eşgüdüm içinde çalışacak şube ve genel merkez 
yapılanması üzerine çalışılmış ve büyük oranda verim alınmıştır. 
2016 - 2018 yılları başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada insan hakları 
ihlallerinin zirve yaptığı bir dönem olmuştur. Yaşam hakkı başta olmak üzere, insan hakkı olarak 
tanımlanan tüm alanlarda en yoğun ihlaller bu dönemde uygulanmıştır. Kuruluşundan bu güne kadar en 
zorlu dönemlerde bile baskılarla karşılaşmasına rağmen İHD insan hakları ihlallerini önlemek, meydana 
gelen ihlallerin ortaya çıkarılmak-raporlamak ve faillerin hesap vermesi için çaba göstermekten geri 
kalmamış, çalışmalarını devam ettirmiştir. 
Önümüzdeki dönemde de yoğunlaşması beklenen insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyi yükselterek 
devam ettirme kararlılığını İHD tüm üye ve yöneticileri ile gerçekleştirecektir. Bunu ancak örgütsel 
yapısını güçlendirmiş, üyeleri ve destekçileri ile dayanışma içerisinde olan bir yapıyla gerçekleştirebiliriz. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
 
İHD olarak uluslararası ilişkilerimiz üyesi uluslararası sivil kuruluşlar yoluyla yürütülen faaliyetler, üyesi 
olmadığımız uluslararası süvül örgütlerle birlikte yürüttüğümüz faaliyetler ve başta ülkemizdeki 
diplomatik misyonlar olmak üzere yurtdışından gelen çeşitli heyetlerle görüşmeler, yurtdışında BM, AK 
ve Ab yetkilileri ile yapılan görüşmeler biçiminde yürütülmektedir.  
Bu dönem, birçok arkadaşın yurtdışı yasağı olması nedeniyle yurtdışındaki pek çok faaliyet Genel Başkan 
üzerinden gerçekleşmiştir. Özellikle AK-Türkiye Sivil Toplum konferanslarına 3 defa katılım sağlanmış, 
AB ve AK tarafından ortaklaşa Brüksel’de gerçekleştirilen ve AB’nin en üst düzeyde temsil edildiği 
Türkiye’de İfade Özgürlüğü Konferansı’na katılım sağlanmıştır. Bunun dışında yurtdışında çok sayıda 
uluslararası toplantı ve görüşmeye katılım sağlanmıştır.  
Ayrıca Euromed Rights altında teşkil edilen “Göç ve İltica Çalışma Grubu” ile OMCT tarafından yeni 
kurulan “Terörizm ve İşken Çalışma Grubu”na birer temsilci ile katılmış bulunuyoruz.  

1. Üyesi Olduğumuz Kuruluşlarla Yapılan Faaliyetler 
Üyesi olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı 
(Euromed Rights) ve Avrupa-Akdeniz Zorla Kaybedilmelere Karşı Ağ (FEMED) ile olan organik 
ilişkilerimiz. Üyesi olduğumuz FIDH, EuroMed Rights ve FEMED ile düzenli yazışma, karşılıklı 
bilgilendirme ilişkilerimiz bu dönemde de devam etmiştir. Ayrıca, EuroMed Rights ülkemizdeki ağır hak 
ihlallerini yerinde incelemek üst düzey ortak bir heyetle çalışmalarda bulunmuştur. Bu dönemde FIDH 
ve EuroMed Rights ortak ve ayrı ayrı olarak çok sayıda açıklama yapmış ve çeşitli raporlar yayınlamıştır. 
İHD olarak tüm bu açıklamaların, raporların hepsinin altında ya doğrudan imzamız oldu ya da yazılma 
süreçlerine katkı sunduk. Bu dönemde, benzer şekilde, FEMED ile olağan ilişkilerimizi sürdürdük. 
Cumartesi Annelerinin 25 Ağustos 2018’de gerçekleştirdiği 700. Hafta etkinliği kapsamında FEMED ile 
iletişim halinde tüm üye organizasyonlarına İHD ve Cumartesi Annelerine destek açıklaması yapılması 
çalışması yürüttük. 
Benzer şekilde, FIDH aracılığıyla Cenevre’deki Birleşmiş Milletler ve EuroMed aracılığıyla da 
Brüksel’deki Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi v.b. kurumlar nezdinde çalışmalar yürüttük. 

2. Üyesi Olmadığımız Kuruluşlarla Yapılan Faaliyetler 
Üyesi olduğumuz uluslararası insan hakları örgütleri dışında birlikte çalıştığımız İnsan Hakları İzleme 
Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü (AI), Front Line Defenders (FLD), ve Dünya İşkence Karşıtı 
Örgütü (OMCT) v.b. örgütlerle ortak çalışmalarımız. Bu örgütlerle ilişkilerimizi daha da genişleşttik. 
Ülkemizdeki insan hakları gelişmeleri konusunda bilgilendirdik, fikir alışverişinde bulunduk. Bu 
dönemde özellikle OMCT ile ilişkilerimizi geliştirdik, Türkiye’nin İşkence Karşıtı Komite tarafından 4. 
Periyodik incelemesi sırasında yoğun ve verimli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları devam ettirdik. 
Bu kapsamda, Periyodik incelemenin ara dönem çalışmasına ilişkin ortak bir metin hazırladık ve ilgili 
yetkililerin yanıtlaması için sorular hazırladık. İşkence Karşıtı İnceleme oturumuna OMCT vasıtasıyla 
katıldık ve raporumuzu ilgili BM yetkililerine sunduk. Benzer şekilde, 10-28 Eylül 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 39. İnsan Hakları Konseyi oturumuna İHD, FIDH, EuroMed Rights ve OMCT olarak 
ortak görüş metni sunduk.  

3. Dernek Adına Yapılan Görüşme ve Toplantılar 
Ülkemizdeki büyükelçilikler, uluslararası kurumların temsilcilikleri ve yurtdışından gelen heyetlerle 
yaptığımız görüşmeler. Ülkemizde yer alan elçilikler, uluslararası kurumlarla düzenli görüşmeler 
gerçekleştirdik, insan hakları konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Raporlarımızı, açıklamarımızı düzenli 
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olarak bu kurum ve kuruluşlara ilettik. Benzer şekilde, insan hakları konusunda ülkemize gelen heyetlerle 
görüşmelerimizi sürdürdük. 
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FİDH İLE İLİŞKİLER 
 
Merkezi Paris’te olan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) 1922 yılında kurulmuş ilk uluslararası insan 
hakları kuruluşudur. Bugün itibariyle 112 ülkeden aralarında aralarında Derneğimizin de bulunduğu 184 insan 
hakları kuruluşu FIDH’in üyesidir.  
FIDH üyeliği İHD’nin uluslararası insan hakları hareketleri ile daha kolay buluşmasına, dünyadaki insan 
hakları gelişmelerini yakından izlemesine ve başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, AB, AİHM ve 
Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi önemli kuruluşlardaki hazırlık ve çalışmalardan doğrudan bilgi sahibi 
olmasına katkı yapmaktadır. 
Örneğin, 10-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 39. İnsan Hakları Konseyi oturumuna İHD, 
FIDH, EuroMed Rights ve OMCT olarak ortak görüş metni sunduk. Bu metnin sunulması süresince 
BM nezdinde Ekonomik ve Sosyal Konsey istişari statüsü İHD olarak çalışmalarımızı kolaylaştırmıştır. 
FIDH ile düzenli yazışmalar ve karşılık bilgilendirmeler sürdürülmüştür. 2016-2018 döneminde 
çalışmalarımız sonucunda FIDH imzasıyla Türkiye ile ilgili 30 civarında açıklama yayınlanmıştır. 
Açıklamaların ele aldığı konular arasında insan hakları savunucularına yönelik baskılar, mülteci ve 
sığınmacı konusunda AB-Türkiye politikaları, ifade özgürlüğü vb. insan hakları alanları yer almıştır. 
FIDH’in Türkiye ile ilgili yaptığı çalışmaların tamamında İHD olarak görüşümüz sorulmuş ve onayımız 
alınmıştır. 
Önümüzdeki2018-2020 döneminde FIDH ile aramızdaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu çerçevede, FIDH ile ortak çalışmaların insan haklarının farklı kategorileri üzerine 
yapılması kilit önem taşımaktadır. 
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AVRUPA AKDENİZ İNSAN HAKLARI AĞI (EuroMed Rights) ile 
İLİŞKİLER 

 
Avrupa-Akdeniz bölgesinde yer alan 30 ülkede 80 civarında insan hakları örgütünün üye olduğu Avrupa 
Akdeniz İnsan Hakları Ağı’na (EuroMed Rights) kurulduğu 1997 yılında katılmıştır.  
2009, 2012 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen genel kurullarında yönetim kuruluna seçilmemizin ardından 
22-24 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen genel kurulda yönetim kuruluna aday 
olmadık. Aday olmamamızın nedeni EuroMed Rights tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralıdır. 
2016-2018 dönemi bakımından, Haziran 2015’de EuroMed Rights yönetim kuruluna bir kez daha seçilen 
Genel Sekreterimiz Osman İşçi Haziran 2018’e kadar bu görevini sürdürmüştür. 
Temsilcimiz Osman İşçi Suriye ve Türkiye gibi coğrafi sorumlulukların yanı sıra örgütlenme ve gösteri 
hakkı programından sorumlu yönetici olarak çalışmaktadır. 
Mülteci hakları, örgütlenme ve gösteri hakkı, cinsiyet hakları, adalet ve hukuk çalışmaları, Filistin-İsrail ve 
Filistinlilerin hakları gibi faaliyet alanları olan EuroMed Rights ayrıca ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü 
gibi konularında çalışmaktadır.  
EuroMed Rights bu iki yıllık dönemde Türkiye’deki hak ihlalleriyle ilgili 20’den fazla açıklama yapmış, bu 
açıklamaların karar alma ve hazırlanma sürecinde İHD olarak bizim görüşümüz ve onayımızı almıştır. 
Açıklamaların ele aldığı insan hakları kategorileri insan hakları savunucularına yönelik baskılar, 
örgütlenme özgürlüğü, OHAL sürecindeki ihlaller, kadın haklarına yönelik ihlaller, mülteci ve 
sığınmacılara yönelik ihlaller olmuştur. 
Ayrıca, bu dönemde EuroMed Rights heyeti Türkiye’yi 2 defa ziyaret etmiştir. İlk çalışma 7-9 Kasım 
2017 tarihlerinde EuroMed Rights Başkanı Michel Tubiana, Yönetim Kurulu üyesi Osman İşçi, Genel 
Koordinatör Marc Schade Poulsenn ve Türkiye programı görevlisi Marta Semplici’nin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. İkinci heyetçalışması da EuroMed Rights Başkanı Michel Tubiana, Yönetim Kurulu 
üyesi Osman İşçi ve Türkiye programı görevlisi Marta Semplici’nin katılımıyla 31 Mart-1 Nisan 2018 
tarihlerinde İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarıyla insan hakları savunucularına yönelik baskılar, 
yargılamalar konusunda yapılabilecekler konusunda görüşmeler gerçekleştirmiştir. Tüm bu ziyaret 
çalışmaları Derneğimizle önceden görüşülerek planlanmış ve uygulanmıştır. 
Açıklama ve heyet ziyaretlerine ek olarak, Ocak 2018-Aralık 2019 dönemini kapsayacak şekilde İfade 
Özgürlüğü ve Gösteri Hakkı Özgürlüğü hakkının kullananlara yönelik davaların izlenmesiyle ilgili 
EuroMed Rights öncülüğünde ve İHD ile Yurttaşlık Derneği’nin ortaklığıyla bir proje başlatılmıştır. 
Proje kapsamında 2 yıl içerisinde 12 davaya ilişkin duruşmalar izlenecek ve davaların insan hakları 
prensipleri bilhassa da adil yargılanma açısından analizi yapılacaktır. 
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TİHV İLE İLİŞKİLER 
 
TİHV, İnsan Hakları Derneği ve 32 insan hakları savunucusu ve aydın tarafından 1990 yılında, işkence 
görenlere tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, işkencenin belgelenmesi ve önlenmesine ilişkin 
çalışmalar yürütmek için kurulmuştur. Uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum örgütüdür. 
Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Cizre ve Van’da Referans 
Merkezleri bulunan TİHV kurulduğu yıldan bugüne kadar yaklaşık binlerce işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz kalmış kişiye tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmuştur. 
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. Çok sayıda 
birlikte ortak basın açıklaması ve basın toplantısı yapılmıştır.  
Derneğimize yapılan başvurularda rehabilitasyon gereken durumlarda başvurucular TİHV tedavi 
merkezlerine yönlendirilerek bu konudaki işbirliğimiz devam ettirilmiştir.  
Yıllık olarak yapılan TİHV kurucular kuruluna İHD merkez yürütme kurulu üyeleri düzenli katılım 
sağlamıştır. Bu dönem TİHV yönetim kurulunsa İHD yürütme kurulundan Sevim Salihoğlu ve Rıdvan 
konak yer almıştır.  
İHD ve TİHV in ortaklaştığı bütün açıklama ve ortak çalışmaları https://tihv.org.tr/ 
ve http://www.ihd.org.tr/ adreslerinden bulabilirsiniz. 
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İNSAN HAKLARI ORTAK PLATFORMU (İHOP) İLE İLİŞKİLER 
 
İnsan Hakları Ortak Platformu bileşen örgütleri ve üyeleri 2016 yılının ikinci yarısında ilan edilen ve 24 
ay süren Olağanüstü Hal uygulamaları altında pek çok sorunla karşılamıştır. 
İHOP üyesi olan İnsan Hakları Araştırmaları Derneği Kasım 2016’da çıkarılan bir Kanun Hükmünde 
Kararname ile kapatılmıştır. Üye sayısı dörde düşen İHOP daha sonra 2018 yılında Eşit Haklar için 
İzleme Derneği’nin katılımıyla beş üye ile yoluna devam etmektedir. 
24 aylık OHAL dönemi içinde İHOP üye örgütlerinin yöneticileri ve üyeleri de baskılara maruz kalmıştır. 
Af Örgütü Türkiye Şube Başkanı Taner Kılıç Haziran 2017 de önce gözaltına alınmış daha sonra 
tutuklanmıştır. Bir yılı aşkın süre tutuklu kalan Taner Kılıç ancak 15 Ağustos 2018 tarihinde tahliye 
edilmiştir.  Temmuz 2017 tarihinde Büyükada’da İHOP üye örgütlerinin üyelerinin katıldığı bir çalışma 
toplantısı polis tarafından basılmış ve toplantıda bulunan 10 insan hakları savunucusu önce gözaltına 
alınmış ve daha sonra sekizi için 3,5 ay süren bir tutuklama tedbiri uygulanmıştır. IHOP üye örgütleri ve 
sekretaryası bu süreçte ortak hareket etmiş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılmasına yönelik çeşitli ve 
sistemli faaliyetlerde bulunmuşlardır.  
2016-2018 döneminde IHOP bünyesinde gerçekleştirilen diğer çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: 
1. OHAL uygulamalarının düzenli olarak takibi ve raporlanması 
IHOP sekretaryası, OHAL döneminde çıkarılan 31 Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan idari ve 
yasal tedbirleri yakından izlemiş ve belirli aralıklarla “OHAL Uygulamaları Durum raporları yayınlamıştır. 
Bu raporlar, OHAL döneminde kamu görevinden ihraç edilenler, kapatılan kurumlar, kayyım atanan 
belediyelerin yansıra soruşturma ve kovuşturma süreçlerini, cezaevlerinin durumunu,  insan hakları 
savunucularına karşı açılan dava ve soruşturmaları ve yapılan mevzuat değişikliklerini içermektedir. 
Raporlara www.ihop.org.tr adresinden ulaşılabilir. 
OHAL Uygulamaları kapsamında “Atipik KHKler ve Daimi Hukuksuzluk: Artık Yasaları İdare mi 
İptal Edecek? ve OHAL KHKsi ile Erkeği Kadın, Kadını Erkeke Yapamazsınız başlıklı Bilgi Notları 
hazırlanmış ve yayınlanmıştır.  Bunlara ek Olarak “685 Sayılı KHK ile Kurulan OHAL Komisyonu Etkili 
bir Hukuk Yolumu” başlıklı Bilgi Notu hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. 
2 İnsan Hakları Okulunun Desteklenmesi 
Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Merkezinin kapatılmasının ve bu Merkezin 10 üyesinin Barış 
Bildirisini imzaladıkları için ihraç edilmesinin ardından İnsan Hakları Ortak Platformunun tüm üye 
örgütleri Merkezin çalışmalarının devam ettirilmesi için gerekli desteği ve dayanışmayı sağlayarak 
Merkezin devamını sağlayacak bir alan açmıştır. İnsan Hakları Okulu adı altında uzaktan eğitime dayalı 
bir atölye programı geliştirilmektedir.  
3. Ayrımcılık Karşıtı Dersler Seminer Programları 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleşen ihraçlar sonucu kapatılan derslerden biri olan 
“Ayrımcılık karşıtı Dersler”  İHOP bünyesinde sürdürülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda Ekim 2018 
tarihinde ders notları kitap haline getirilmiştir.  
4. Terörle Mücadele Kıskacında İfade Özgürlüğü Araştırması 
2017 yılı Ekim ayında başlatılan araştırma halen devam etmektedir.  OHAL döneminde Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile muğlaklığı artırılan terör tanımının ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlayıcı 
etkilerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırma 2018 yılı İnsan Hakları Haftasında kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.  
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İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ 
 
İHD İnsan Hakları Akademisi’nin 2016-2018 çalışma döneminde İzmir, Adana ve İstanbul’da 
gerçekleştirdiği eğitim etkinlikleri şöyledir: 
A) İHD İnsan Hakları Akademisi İzmir biriminin 2017 ve 2018 yıllarındaki eğitim etkinlikleri 
şöyledir: 
İnsan Hakları Akademisi 1. Kur 
25 Şubat ila 29 Nisan 2017 tarihleri arasında her hafta Cumartesi günü akademi derslerimiz yapılmıştır. 
Akademimizden 32 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Derslere katılım 30 ila 20 kişi arasında 
değişkenlik göstermiştir. En düşük katılımın olduğu hafta 20 kişi katılmıştır. 
Derslerimiz 

 İnsan Haklarının Kuramsal Çerçevesi (Pr. Dr. Nilgün Toker) 

 İnsan Hakları Hukukunun Temel Özellikleri (İHD MYK Üyesi Hüsnü Öndül) 

 İnsancıl Hukukun Temel Özellikleri (İHD MYK Üyesi Hüsnü Öndül) 

 İHD Tarihçesi (İHD MYK Üyesi Hüsnü Öndül) 

 Azınlık Hakları (Av. Nalan Erkem) 

 Sosyal Haklar ve Dayanışma Hakları (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu (İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan) 

 Kadının İnsan Hakları (Kızbes Aydın) 

 Çocuğun İnsan Hakları (İHD Şube Başkanı Ali Aydın) 

 LGBTİ Hakları 

 Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı (Psikolog Türkcan Baysal, Av. Aysun Koç) 

 Vicdani Ret Hakkı (TİHV İzmir Temsilcisi Coşkun Üsterci) 

 İnsan Hakları Aktivizmi (Af Örgütü Kurucularından Hakan Ataman) 

 Engellilerin İnsan Hakkı (İHD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mine Çetinkaya) 

 Mülteci Hakkı (İHD MYK Üyesi Mustafa Rollas) 

 Çevre Hakkı (Av. Arif Ali Cangı) 

 Düşünce ve İfade Özgürlüğü (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 
İnsan Hakları Akademisi 2.Kur 
Akademimizin ikinci kuru ise 2 Aralık 2017-20 Ocak 2018 aralığında her Cumartesi yapılmıştır. 
Akademimizden 21 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Derslere katılım 25 ila 10 arasındadır. En düşük 
katılımlı dersimiz 10 kişi ile yapılmıştır. 
Derslerimiz 

 İnsan Haklarının Kuramsal Çerçevesi (Pr. Dr. Nilgün Toker) 

 İnsan Hakları Hukukunun Temel Özellikleri (İHD MYK Üyesi Osman İşçi) 

 İnsancıl Hukukun Temel Özellikleri (İHD MYK Üyesi Osman İşçi) 
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 İHD Tarihçesi ve İnsan Haklarını Savunma Hakkı  (İHD MYK Üyesi Hüsnü Öndül) 

 İnsan Haklarının Korunması (İHD MYK Üyesi Osman İşçi) 

 Azınlık Hakları (Av. Nalan Erkem) 

 Sosyal Haklar ve Dayanışma Hakları (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Kadının İnsan Hakları (İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin) 

 Çocuğun İnsan Hakları (İHD Şube Başkanı Ali Aydın) 

 LGBTİ Hakları (Can Tülük) 

 Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı (Psikolog Türkcan Baysal, Av. Aysun Koç) 

 Vicdani Ret Hakkı (TİHV İzmir Temsilcisi Coşkun Üsterci) 

 İnsan Hakları Aktivizmi (Af Örgütü Kurucularından Hakan Ataman) 

 Engellilerin İnsan Hakkı (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Mülteci Hakkı (İHD MYK Üyesi Mustafa Rollas) 

 Çevre Hakkı (Av. Arif Ali Cangı) 

 Düşünce ve İfade Özgürlüğü (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Tutuklu ve Hükümlü Hakları (İHD İzmir Şube Başkanı Ali Aydın) 

 Sağlık Hakkı (Ülkü Şeyda Solmaz) 

 Barış Hakkı ( İHD İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çiçek) 
 
B) 2017 Yılı Çukurova İnsan Hakları Akademisi 
Tarih: 22 Nisan - 27 Mayıs 2017 
DERSLER VE KATILAN HOCALAR 
İHD ve İnsan Hakları Hareketinin Tarihçesi İnsan Haklarının felsefi kavramsal teorik 
çerçevesi-Hüsnü Öndül, 
Sosyal Haklar ve Ayrımcılık Yasağı-  Günal Kurşun 
İnsan Hakları Hukukunun Temel özellikleri insan Haklarının savunma hakkı -Levent Korkut, 
OHAL’de Devlet ve İktidar- Taylan Koç 
Yaşam hakkı ve işkence yasağı- Şebnem korur Fincancı 
LGBT-İ Hakları-Ali Erol  
Türkiye’de İnsan Haklarının durumu- Öztürk Türkdoğan 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüş kanunu ve İfade Özgürlüğü- Tugay Bek 
Kadın Hakları- Esengül Ayyıldız 
Mülteci Hakları -Adnan Gümüş 
21. Yüzyıl İnsan Hakları Aktivizmi-Hakan Ataman 
Mahpus Hakları- Eren Keskin  
Doğrudan Katılım Sayısı: 126 
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Sertifika sayısı: 40 
2018 YILI ÇUKUROVA İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ 
Tarih: 28 Nisan - 26 Mayıs 2018 
DERSLER VE KATILIMCI HOCALAR 
İnsan Hakları düşüncesinin gelişimi, Türkiye’de İnsan Hakları hareketi ve İHD Tarihçesi-
Hüsnü Öndül 
Örgütlenme hakkı, Düşünce ve İfade Özgürlüğü- Öztürk Türkdoğan 
Bir İnsan Hakkı ihlali olarak; Savaş suçu, silahlı çatışma hukuku ve uluslararası Ceza 
Mahkemesi- Günal Kurşun 
Göçmen, sığınmacı ve Mülteci Hakları- Utku Canikli  
Hak savunuculuğu nedir? İnsan Hakları Savunucularının korunmasına ilişkin çalışmalar 
nelerdir? Gözaltında ve Tutuklu hallerde hak ihlalleri ve işkence ile mücadele ( İstanbul 
Protokolü )- Şebnem Korur Fincancı 
Kamusal alanda LGBT-İ ve yaşadıkları ayrımcılıklar- Remzi Altunpolat 
Kadının İnsan Haklarının gelişimi ve mevzuatlara yansıması- Hülya Gülbahar İnsan Hakları 
korunması alanındaki mekanizmalar, başvuru yöntemleri ve eksikliler- Eren Keskin,  
Doğrudan Katılım Sayısı: 144 
Sertifika sayısı: 31 
 
C) 2016-2018 döneminde bir kez gerçekleşen İstanbul İHD Akademi programı aşağıdaki 
gibidir. 
Eğitim 10 Şubat 2018 başlayıp Salı / 18:00-20:00  - Cumartesi / 15:00-17:00 gün ve saatlerinde olup 20 
saat sürmüş ve 17 Mart   2018 tarihin de bitmiştir. Kontenjan 37 saptansa da ortalama 33-35 arası katılım 
sağlanmıştır. 
İnsan Hakları aktivistleri ve insan hakları konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes akademiye katılmış 
olup en az 5 derse devam koşulunu yerine getiren katılımcılara sertifikaları verilmiştir. 
Eğitimimiz İstanbul şube salonunda gerçekleşmiş ve başvurular 
istanbulihdakademi@gmail.com linkinden adı-soyadı ve iletişim bilgileri ile katılacakları dersleri 
belirtmeleri şeklinde alınmıştır. 
Akademi ders proğramı aşağıdaki şekilde belirlendi; 
1-10.02.2018 
İnsan Hakları Genel Teorisi ve Kavramlar 
İoanna Kuçuradi 
Cumartesi 
15:00-17:00 
2-13.02.2018 
OHAL’ de Devlet ve İktidar 
Yücel Sayman 
Salı 
18:00-20:00 

3-17.02.2018 
Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu 
Öztürk Türkdoğan 
Cumartesi 
15:00-17:00 
4-20.02.2018 
İnsan Haklarının Ulusal Ve Uluslar Arası 
Ölçekte Korunması 
Ulaş Karan 
Salı 
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18:00-20:00 
5-24.02.2018 
İnsan Hakları Hukuku Ve İnsancıl Hukuk 
Ercan Kanar 
Cumartesi 
15:00-17:00 
6-27.02.2018 
Sosyal Haklar 
Günal Kurşun 
Salı 
18:00-20:00 
7-03.03.2018 
İnsan Hakları Sivil Hareketi ve Türkiye, 
Hakan Ataman 
Cumartesi 
15:00-17:00 
8-06.03.2018 
Çocuk Hakları 

Seda Akço Bilen 
Salı 
18:00-20:00 
9-10.03.2018 
Mülteci Hakları 
Volkan Görendağ 
Cumartesi 
15:00-17:00 
10-13.03.2018 
Kürt Sorunu 
İsmail Beşikci 
Salı 
18:00-20:00 
17.03.2018 
Değerlendirme, Kapanış ve Sertifika Dağıtımı 
Hüsnü Öndül 
Cumartesi 
13:00- 14:00 

Eğitim süresi içinde İsmail Beşikçi hocanın tarih değişikliği, Öztürk Türkdoğan’ın ve Ulaş Karan’ın 
gelememesi dışında önemli bir sorun yaşanmadı. Gelemeyenler yerine Gülseren Yoleri “Türkiye de İnsan 
Hakları Durumu” Levent Korkut “İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Korunması” 
konularını telafi edilmiştir. 
 
EĞİTİM DEĞERLENDİRME SONUÇ FORMU 
İHD Akademi Birimince katılımcılarla yapılan değerlendirme formlarının sonuçları; 

İYİ - (3)         ORTA - (2)            ZAYIF - (1)                

Eğitimin Planlanması ve Uygulaması 

Eğitimin süresi yeterli miydi? 3- %54      2- %46      1- %0 

Eğitimin düzenlendiği tarih (zamanlaması) uygun muydu? 3- %63      2- %33     1- %4 

Eğitimin içeriği eğitime uygun ve yeterli miydi? 3- %80     2- %16     1- %4 

Eğitim materyalleri (araç/gereç/dokümanlar) yeterli miydi? 3- %20     2- %55     1- %25 

Eğitim mekanı eğitime uygun muydu? 3- %83     2- %17     1- %0 

İkramlar yeterli miydi? 3- %92      2- %4       1- %4 

Eğitimciler 
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Eğitimciler genel olarak konusuna hakim miydi? 3- %88     2- %12     1- %0 

Konuyu uygun yöntem ve tekniklerle sundu mu? 3- %58     2- %42     1- %0 

Zamanı etkin ve verimli şekilde kullandı mı? 3- %50     2- %50     1- %0 

Eğitim Sonu  

Eğitim kişisel gelişiminize olumlu katkı sağladı mı? 3- %83     2- %17     1- %0 

Eğitim beklentinizi karşıladı mı? 3- %67    2- %33     1- %0 

 
Derneğin hangi konularda eğitim düzenlemesini istersiniz sorusuna verilen cevaplar yoğunluk 
sırasıyla; Toplumsal cinsiyet, LBGT, Kadın sorunu, İnsan Hakları (İH)Mekanizmalarının 
Detaylandırılması, Ortadoğu, İnanmama hakkı, Psikoloji ve Sosyal durum, İH Eğitmenliği, İH 
Savunuculuğu, İH eleştirel bakış, Uygulamalı ilk yardım, Hukuk sağlık sistemi, Adalet sistemi, İH 
dünyadaki gelişmeler 
 

  
D) İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Akademisi 2018-2020 dönemi planması 
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi İnsan Hakları Akademisi 2018-2020 dönemi için faaliyetleri 3 
temel işlev üzerine inşa etmeyi planlamaktadır. İlk olarak komisyon üyelerinin belli rutinlerle bir araya 
gelip temel insan hakları kavramları ve insan hakları akademileriyle ilgili okumalar yapıp, bu minvalde 
gelişim ve farkındalık gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir. İkincil olarak komisyon üyelerinin alan 
taraması yaparak çeşitli dünya ülkelerinde uygulanan insan hakları eğitimi metotlarını inceleyip 
karşılaştırmalı insan hakları eğitimiyle ilgili bir yayın yapması hedeflenmektedir. Son olarak da belli 
rutinlerde (bir aydan daha uzun bir süreyi aşmayacak biçimde) insan haklarıyla ilgili programların farklı 
formlarda (Panel, eğitim, sempozyum, açık oturum, münazara ) tertiplenmesi amaçlanmaktadır. 
1. Komisyon Üyelerinin Okuma Programı 
Bu kapsamda komisyon üyelerinin önceden belirlediği konularda 1 aydan fazla olmamak koşuluyla bir 
araya gelip daha önce okumaları gereken belirli kaynaklar üzerinden tartışmaları beklenmektedir. 
İçeriklerin uzun vadede yapılacak araştırmayı ve tertiplenen insan hakları programlarını besleyecek 
şekilde seçilmesi yararlı olacaktır. 

Konu Okuma Listesi Tarih 

1.     

2.     

3.     

Görüş ve Önerileriniz bölümüne yazılanlar özetle; 
Eğitimin süreklilik kazanması, eğitim kaynak materyallerinin gönderilmesi, eğitimlerde tartışma 
ortamının olması, dezavantajlı gurupların yararlandırılmasının sağlanması, katılımcıların belirlenmesinde 
kriterlerin olması ve emekleri için katkı sunanlara teşekkürler paylaşılmıştır. 
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4.     

5.     

6.     

7.     

2. Bilimsel Araştırma 
Bu kapsamda komisyon üyelerince dünya ülkelerince uygulanan temel insan hakları eğitimlerinin yöntem, 
içerik, kapsam açısından derinlemesine araştırılması hedeflenmektedir. Uzun vadede ortaya çıkarılmak 
istenen bu çalışma için titiz bir programlamanın ve iş bölümünün yapılması gerekmektedir. 

1. Çalışmanın yönteminin belirlenmesi      16.07.2018 

2. Literatür taraması (tamamlanma tarihi)      30.07.2018 

3. Görev paylaşımı ve Araştırma başlangıcı     06.08.2018 

4. Verilerin toplanması        03.09.2018 

5. Bulgular, Tartışma        01.10.2018 

6. Sonuç          22.10.2018 

7. Düzenleme ve yayın        26.11.2018 

3. İnsan Hakları Okulu 
Bu kapsamda komisyon üyelerince çeşitli insan hakları konularında, belli formlarda (Panel, eğitim, 
sempozyum, açık oturum, münazara) aktivitelerin organize edilmesi amaçlanmaktadır. Verilecek 
konularda uzman kişilerin çağrılması ve konuya ilgi duyan katılımcılara duyurulması komisyonun 
görevleri arasında olacaktır. 

Dersin Adı Dersin İçeriği Ders Tarihleri 

1. İnsan Hakları’na Giriş - 
Ayrımcılıkla Mücadele ve Temel 
İnsan Hakları Eğitimi 

  6 Ekim 2018 Cumartesi 

2. Türkiye ve Kürdistan’da İnsan 
Hakları Mücadelesinin Tarihi   20 Ekim 2018 Cumartesi 

3. Dünya’da İnsan Hakları 
Mücadelesi ve Ülke Örnekleri, 
Kolombiya Barış Süreci 

  3 Kasım 2018 Cumartesi 

4. Sivil İttatsizlik ve Vicdani Ret 
Hakkı 

  17 Kasım 2018 Cumartesi 

5. Savaş travması sonrası 
psikososyal destek çalışmaları 

Fidanlık kampı ve Sur çalışmaları 
deneyim aktarımları. (Shuder ve 
Dermez) 

1 Aralık 2018 Cumartesi 

6. Göçmen ve Sığınmacı Hakları 92, 94 yönetmeliği, Cenevre 15 Aralık 2018 Cumartesi 
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sözleşmesi ve protokolü 
(1951,1967), 6458 sayılı kanun, 
Göç İdaresi, Geri 
gönderilmemezlik ilkesi, temel 
kavramlar. 

7. Çevre Hakları   5 Ocak 2019 Cumartesi 

8. Çocuk Hakları 

Çocuk hakları sözleşmesi, 
sözleşmeye konan 17, 29, 30. 
Maddeler. Çocuklar ve gençler 
için insan için insan hakları 
eğitim kılavuzu: Pusula, 
Pusulacık. 

23 Şubat 2019 Cumartesi 

9.Homofobi karşıtı buluşma ve 
LGBTİ kavramları 

LGBTİ hakları, lgbti kavramları, 
Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, 
biyolojik cinsiyet. 

16 Mart 2019 Cumartesi 

10. Dil Hakları 

Uluslararası anadil hakkı, Azınlık 
gruplarının anadillerini kullanma 
hakkı. Dil Hakları Evrensel 
Bildirgesi 

6 Nisan 2019 Cumartesi 

11. İnsan Haklarını Savunma 
Hakkı ve İHD’nin İnsan hakları 
mücadele tarihi. 

Hak savunucularının maruz 
kaldıkları hak ihlalleri, Birleşmiş 
Milletler hak savunucularının 
hakları kitapçığı. 

27 Nisan 2019 Cumartesi 

12. İHD’nin 33. Kuruluş 
yıldönümü, Sempozyum ve 
deneyim aktarımı 

  17 Temmuz 2019 Çarşamba 

 
İHD İnsan Hakları Akademisi Hakkında Bilgi Notu1 
I. Akademinin Kuruluşu, Merkez ve Birimlerinin Oluşum Süreci 
İHD İnsan Hakları Akademisi fiilen 17 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuş, açılış dersi aynı gün İoanna 
Kuçuradi hocamız tarafından verilmiştir. Kuruluş kararı, 23 Şubat 2008 tarihinde Diyarbakır şubemizin 
binasında yapılan Genel Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınmıştır ve merkezi Ankara’dadır. 
Akademi, eğitim çalışmasına Eylül 2011 tarihinde Ankara’da başlamıştır. 
2012 yılının Aralık ayında İHD Diyarbakır birimi açılmış ve Vedat Aydın dersliğinde dersler başlamıştır. 
2013 yılı mayıs ayında İstanbul birimi açılmış ve dersler başlamıştır. 
Ocak 2015 tarihinde Akademi’nin Adana’da Çukurova Birimi kurulmuş, Elif Tuncer Dersliğinde açılışı 
gerçekleştirilmiş ve dersler başlamıştır. 
2017 yılının Şubat ayında Akademi’nin İzmir birimi açılmış ve eğitim başlamıştır. Derslik Şehmus Aydın 

                                                      
1 Bu bilgi notu İnsan Hakları Akademisi Başkanı Hüsnü Öndül tarafından 09 Ağustos 2017 tarihinde 
hazırlanmıştır. 
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adını taşımaktadır. 
II. Eğitime Katılım Sertifikası ve Katılımcı Sayısı 
İHD İnsan Hakları Akademisi’nin eğitim çalışmalarına katılanlara katılım sertifikası verilmektedir. 
Bugüne değin akademinin eğitim programlarına toplam 600 üyemiz (Adana Çukurova 232, Diyarbakır 
270, Ankara 40, İstanbul 25 ve İzmir 33), yöneticilerimiz ve çeşitli insan hakları aktivistleri katılmış ve 
sertifikaları kendilerine takdim edilmiştir. 
III. Eğitimciler 
İHD İnsan Hakları Akademisi’nde aşağıda adlarını andığımız akademisyenler ve uzmanlar, eğitimci 
olarak emek vermiştir: 
1) Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 2) Dr.İsmail Beşikçi, 3) Prof. Dr. M. Semih Gemalmaz, 4) Prof. Dr. 
Turgut Tarhanlı, 5) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 6) Prof. Dr. Gökçen Alpkaya, 7) Prof. Dr. Nilgün 
Toker, 8) Prof. Dr. Mithat Sancar, 9) Prof. Dr. Harun Tepe, 10) Doç. Dr. Ulaş Karan 11) Doç. 
Dr.Erdem Denk, 12) Doç. Dr. Vahap Coşkun, 13) Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül, 14) Yrd. Doç. Dr. Özge 
Yücel Dericiler, 15) Yrd. Doç. Dr. Esengül Ayyıldız,16) Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 17) Yrd. Doç. 
Dr. Levent Korkut, 18) Yrd. Doç. Dr Ahmet Murat Aytaç, 19) Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun, 20) Yrd. 
Doç. Dr. Taylan Koç, 21) Yrd. Doç. Dr. Tolga Tören, 22) Dr. Handan Çağlayan, 23) Gülden Ataman, 
24) Sema Peynirci, 25) Av. Öztürk Türkdoğan, 26) Metin Bakkalcı, 27) İsmail Saymaz, 28) Av. Selahattin 
Esmer, 29) Ercan Kanar, 30) Kamil Ateşoğulları, 31) Hakan Ataman, 32) Abdurrahim Özmen, 33) 
Mehmet Emin Aktar, 34) Harun Ercan, 35) Dr. Nesrin Uçarlar, 36) Fehim Işık, 37) Kerem Çiftçioğlu, 
38) Gamze Hızlı, 39) Av. Reyhan Yalçındağ Baydemir, 40) Nejat Taştan, 41) Volkan Görendağ, 42) Raci 
Bilici, 43) Feray Salman, 44) Yüksel Genç, 45) Namık Dinç, 46) M. Şerif Derince, 47) Gazal Bayram 
Koluman, 48) Mustafa Çinkılıç, 49) Ali Aydın, 50) Dr. Türkcan Baykal, 51) Nazan Kabasakal, 52) Arif 
Ali Çangı, 53) Kızbeş Aydın, 54) Mine Çetinkaya, 55) Aysun Şehirlioğlu, 56) Coşkun Üsterci, 57) Sema 
Kılıçer, 58) Adem Arkadaş, 59) Kemal Ördek, 60) Salih Efe, 61) Sevim Salihoğlu, 62) Necla Şengül, 63) 
Vetha Aydın, 64) Eren Keskin, 65) Nalan Erkem, 66) Murat Çelikkan, 67) Osman İşçi, 68) Prof. Dr. 
Adnan Gümüş, 69) Ali Erol, 70) Hüsnü Öndül 
IV. Ders Programı, Şekillenişi ve Gelişmeler (Dinamik Süreç) 
Akademi’nin ders programı Akademi Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. 
2011-2016 tarihlerinde bilim kurulu tarafından uygulanan program uygulanmakla birlikte katılımcıların ve 
ilgili birimlerde görevli arkadaşlarımızın istemleri ve önerileri doğrultusunda programa bazı yeni konular 
eklenmiş ve bazı dersler birleştirilmiştir. 
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan müfredatta yer alan bütün dersler muhafaza edilmiştir. 
2016 ve 2017 yıllarında ise Diyarbakır, Adana ve İzmir Birimlerinde eğitim ile ilgili konularda çalışan 
arkadaşlarımızla birlikte çalışılarak öneri ve istemler doğrultusunda program zenginleştirilmiştir. 
İHD İnsan Hakları Akademisi Ders Programındaki Gelişmeler 
A) 2011-2016 döneminde uygulanan program 
Ders programında 1. ve 2. ders olarak yer alan dersler birleştirildi. 
Birleştirilmeden önceki hali şöyleydi: 
İnsan haklarının türetilme kaynakları, çeşitleri ve özellikleri, 
2a. İnsan haklarının içerik ve uygulaması ile ilgili kavramlar, 
2b. İnsan haklarına eleştirel yaklaşımlar. 
Birleşince 1. ders şöyle oldu: 



 

19. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU  
3-4 KASIM 2018 

 

79 

a) İnsan hakları genel teorisi ve kavramlar, 
b)İnsan hakları hukuku ve insancıl hukukun temel özellikleri, 
Ders programında 3,4,9. ders olarak yer alan dersler birleştirildi. Birleştirilmeden önceki hali şöyleydi: 
3) İnsan hakları korunması ve gerektirdikleri 
4) İnsan haklarının uluslararası alanda korunması ve uluslararası insan hakları rejimlerinin özellikleri, 
9) Türkiye’de insan haklarının korunması alanında mekanizmalar, başvuru yöntemleri ve eksiklikler. 
Birleşince 2. ders şöyle oldu: 
2) İnsan haklarının ulusal ve uluslararası ölçekte korunması ve bu alandaki usul ve mekanizmalar 
3) Ders programında 5,6 ve 7.ders olarak yer alan dersler birleştirildi. Birleştirilmeden önceki hali 
şöyleydi: 
5)Türkiye’de insan hakları, 
6)Türkiye’de hukuk mevzuatı ve insan hakları, 
7)Türkiye’de insan hakları ihlallerinin boyutları. 
Birleşince 3.ders şöyle oldu. 
3)Türkiye’de insan haklarının durumu (mevzuat ve uygulama) 
Bu dersin sunumu İHD tarafından yapılmaktadır. 
Ders programında 5.ders içinde yer verilen “Türkiye’de insan hakları uygulamalarını belirleyen hukuk 
alanının dışındaki faktörler ve Azınlık hakları ve çok kültürlülük anlayışına yaklaşımlar” dersi ayrı bir 
başlık altında 4.Ders olarak düzenlenmiştir. 
Böylece, 4. ders şöyledir: 
4)Türkiye’de insan hakları uygulamalarını belirleyen hukuk alanı dışındaki faktörler ve azınlık hakları ve 
çok kültürlülük anlayışına yaklaşımlar 
İlk ders programında 8.ders olarak yer alan “sosyal haklar” 5.ders olarak yer almıştır. 
Böylece 5.ders şöyledir: Sosyal Haklar 
Ders programında yer alan 10 ve 11.dersler, 6.ders oldu. Şöyledir: 
6)İnsan hakları sivil hareketi ve Türkiye, 21.yy.da gelişmeler karşısında aktivizmin yeni biçimleri 
Not: Ayrıca yukarıda değişiklikleri işaret edilen ders programına, 
İnsan haklarını savunma hakkı ve İHD tarihçesi 
Çocuk hakları 
Engelli hakları 
Kadın hakları 
Ayrımcılık yasağı 
LGBTİ hakları 
Yaşam hakkı ve işkence yasağı 
Dersleri(bir/bir buçuk saat) eklenmiştir. 
B) 2016-2017 yıllarında uygulanan program 
1) İHD İnsan Hakları Akademisi Diyarbakır Birimi’nde 14 haftalık olarak hazırlanan ancak bölge 
koşulları nedeniyle 8 hafta olarak uygulanan program (Ekim 2016 - Ocak 2017) 
İnsan Haklarına Giriş - Temel Kavramlar, Tartışmalar, Süreçler 
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Türkiye ve Kürdistan’da İnsan Hakları Mücadelesinin Tarihi 
İnsan Hakları Örgütleri ve Çalışmaları & İnsan Hakları Derneği Deneyimi 
Ayrımcılık Yasağı 
Basın ve İfade Özgürlüğü 
Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı 
İnsan Hakları ve Ulusal Haklar: Ulusların Kendi Kaderini 
Tayin Hakkı 
İnsan Hakları Eylem ve Etkinlik Repertuarı 
Eğitimde İnsan Hakları 
İnanç Özgürlüğü 
Dil Hakları 
Çocuk Hakları 
Kadının İnsan Hakları 
LGBTİ+ Hakları 
Engelli Hakları ve İhlaller 
Sosyal Haklar (İşçi-Emekçi Hakları ve Emeğin Sömürüsü - İşyerinde İnsan Hakları) 
Tutuklu ve Hükümlü Hakları 
Cezaevlerinde Hak İhlalleri, 
Göçmen ve Sığınmacı Hakları 
Edebiyatta İnsan Hakları Teması 
Sinemada İnsan Hakları Teması, 
Sivil İtaatsizlik ve Eleştirisi & Politik Şiddet 
İnsan Hakları Mücadelesinde Yenilikçi/Görsel Yöntemler 
Çevre Hakkı ve İnsan Hakları, 
Sağlık Hakkına Erişim ve Karşılaşılan Sorunlar 
Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin Eleştirel Yeniden 
Okuması ve Cezasızlık 
İnsan Hakları Literatürüne ve Kurumlarına Eleştirel Yaklaşımlar 
2) İHD İnsan Hakları Akademisi Çukurova Birimi’nde( Mart 2016 ve Nisan 2017) uygulanan program: 
a) Mart 2016 programı: 
İHD tarihçesi ve insan haklarını savunma hakkı, 
İnsan haklarının tarihsel serüveni ve temel metinlerin incelenmesi ve uluslararası ceza hukuku, 
İnsan hakları gazeteciliği, 
Devlet nedir? 
Toplumsal cinsiyet 
Hakların çatışması 
Kapitalizmin tarihsel süreci ve kapitalizm 
b) Nisan 2017 programı 
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İHD ve insan hakları hareketinin tarihçesi 
İnsan haklarının felsefi/kavramsal/teorik çerçevesi 
İnsan hakları hukukunun temel özellikleri 
İnsancıl hukukun temel özellikleri 
İnsan haklarını savunma hakkı 
Sosyal Haklar ve ayrımcılık yasağı 
OHAL’de Devlet ve İktidar 
Yaşam Hakkı ve İşkence yasağı 
LGBTİ Hakları 
Türkiye’de İnsan Haklarının Durumu 
Toplantı ve protesto hakkı 
Kadın Hakları 
Mülteci Hakları 
21. yy İnsan Hakları 
Mahpus Hakları 
3) İHD- İnsan Hakları Akademisi İzmir Birimi’nde uygulanan program (Şubat -Mayıs 2017) 
İnsan haklarının felsefi/kavramsal/teorik çerçevesi 
İnsan hakları hukukunun temel özellikleri 
İnsancıl hukukun temel özellikleri 
İHD ve insan hakları hareketinin tarihçesi 
İnsan haklarını savunma hakkı 
İnsan haklarının ulusal, bölgesel ve evrensel ölçekte korunması(usul ve mekanizmalar) 
Türkiye’de insan haklarının durumu 
Sosyal haklar 
Ayrımcılık yasağı 
Kadının insan hakları 
Çocuğun insan hakları 
LGBTİ hakları 
Yaşam hakkı ve işkence yasağı 
Vicdani ret 
Engellilerin insan hakları 
Azınlık hakları 
Dayanışma hakları ve halkların hakları 
Mülteci hakları 
21.yüzyılda insan hakları aktivizmi 
V. Esnek Programlar ve Eğitim Destekleri 
A) 2014 ve 2015 yıllarında, AIESEC Ankara Şubesinin eğitim desteği talebine olumlu yanıt verilmiş ve 
çeşitli ülkelerden Türkiye’ye gelen gençlere(Rusya, Ukrayna, Çin, Bahreyn, Brezilya ve Pakistan) İngilizce 
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insan hakları eğitimi verilmiştir. Derslerin konu başlıkları şöyledir: 
Çocuk hakları, 
İnsan hakları ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları, 
Kadın ve engelli hakları, 
Azınlık hakları 
İnsan haklarını savunma hakkı ve hak savunuculuğu, 
Türkiye’de insan haklarının durumu, 
LGBTİ hakları, 
İşkence yasağı, 
Mülteci hukuku, 
Sosyal haklar, 
B) 2016 yılında Akademi Çukurova birimi, muhtarlara yönelik insan hakları eğitimi programı düzenlemiş 
ve program başarıyla uygulanmıştır. 
C) 2012-2013 tarihlerinde AB Türkiye Delegasyonu ile “İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi” 
projesi kapsamında, İHD Genel merkezi ve Akademi eğitmenleri Adana, İstanbul, Van, Adıyaman, 
Batman ve İzmir illerinde eğitim verdi. 
1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında AB Türkiye Delegasyonu ile “Cezaevlerinde Bulunanların 
Desteklenmesi” projesi yapılmıştır. Bu projeye insan hakları akademisi destek verdi. Akademi desteği ile 
Türkiye cezaevlerinde bulunan mahpuslar için oluşturulan yerel gözlemciler için “Kontrol Listesi” tüm 
çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlandı. 
1 Aralık 2014 - 30 Mart 2016 tarihlerinde Hollanda Büyükelçiliği ile “İHE’nin İnsan Hakları 
Savunucularını Etkinleştirici Araç Olarak Kullanılması” projesi yapılmıştır. Bu projeye insan hakları 
Akademisi eğitmenleri destek vermiştir. Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Adana illerinde yapılan 
eğitimlere İnsan Hakları Akademisi eğitimcileri ders vermiştir. 
1 Aralık 2015 - 30 Mart 2017 tarihleri arasında Norveç Büyükelçiliği ile “Haber alma ve İfade 
Özgürlüğü” projesi yapılmış ve “ifade özgürlüğü 2017”  kitabımız Akademi Başkanı tarafından 
hazırlanmıştır. 
1 Temmuz 2016’da başlayarak halen devam eden Hollanda Büyükelçiliği ile “İnsan Hakları 
Savunucularının Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında ise, İzmir, Adana ve Çanakkale 
illerinde bulunan şubelerimizde insan hakları akademisinin desteği ile eğitimler verilmiştir. 
Eğitim Konusunda Şube ve Temsilciliklerle Yapılan İki Anket (2011 ve 2017) ve Katılımcı Görüşleri 
2011 İHD Akademisi Anketi 
Bu anket, İzmir Şubesi, İHD Rize Temsilciliği, Mersin Şubesi, Şanlıurfa Şubesi, Batman Şubesi, Tarsus 
Şubesi, Balıkesir Şubesi, Elazığ Şubesi, Siirt Şubesi, Muş Şubesi, Doğubayazıt Temsilciliği, İstanbul 
Şubesi, Çanakkale Şubesi, Malatya Şubesi, Diyarbakır Şubesi, Bursa Şubesi, Trabzon Şubesi,  Bitlis 
Temsilciliği, Adıyaman Şubesi, Hatay Şubesi, Sakarya Şubesi, Hakkâri Şubesi, Van Şubesi, Bingöl Şubesi 
ve Adana Şubesi’nde toplam 36 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Soru 1: Akademide eğitim mi araştırma mı öncelikli olmalı? 
Eğitim öncelikli diyenler 26 : %72 
Araştırma diyenler 4 : %12 
Her ikisi de diyenler 6 : %16 
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Soru 2: Eğitim konusu öncelikleri neler olmalı? Eğitimler uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte mi yoksa 
teorik bilgiyi artırıcı nitelikte mi örgütlenmelidir? 
Teori: 9 = %25 
Uygulama: 15= %41 
Her ikisi de: 11=%30,5 
Diğer: 1=%3 
Yönetici kadrolarına yönelik olmalı 
Pratik çalışmaları yürütmede yardımcı olmalı 
Katılımcıların kapasitesini arttırıcı 
Teorik bilgi (ekonomi, siyasal bilim, tarih, insan hakları tarihi) + uygulama 
İnsan hakları savunucularının görevleri 
İnsan Hakları tanım 
Devletin insan haklarını uygulaması 
Uluslararası hukuk 
Evrensel insan hakları belgeleri 
Demokrasi tarihi 
Demokratik siyasetin genel işleyişi ve temel ilkeleri 
Ezilen sınıf, cinsin durumu 
Toplumsal muhalefetin önemi 
Gözlem, rapor, müdahale nasıl yapılmalıdır? 
İnsan hakları dili 
Soru 3: Eğitimin yapılacağı kitle nasıl seçilmeli? Öncelik yöneticilere mi üyelere mi verilmeli? 
Yöneticilere öncelik verilmeli: 24 
Üyelere öncelik verilmeli: 2 
Her ikisi: 7 
Diğer: 1 (bu konuda eğitimci olabilecek herkes), 2 (insan hakları ile ilgili tüm kesimlere) 
Soru 4: Eğitimler dışarıya acık olmalı mı? Olacaksa insan hakları örgütleri, sendikalar, üniversiteler vs. 
hangi hedef seçilmeli? 
Açık olmalıdır: 29 kişi =%80 
Yönetici ve üyelere dönük olmalıdır: 7=%20 
Kimler öncelikli? Çoğunluk herkese açık olmalı demiş. Daha sonra, İHÖ’ler. Üçüncü sıra sendikalar. 
Dördüncü, üniversiteler. Beşinci, demokratik kitle örgütleri ve gençler. Altıncı sıra, barolar, ÇHD ve 
kadınlar. 
Soru 5: Eğitimlerin zamanlaması ve yoğunluğu nasıl örgütlenmeli? Hafta sonuna denk gelecek kısa 
eğitimler mi yoksa daha geniş bir zamana yayılacak eğitimler mi hedeflenmelidir? Eğitimler Ankara 
merkezli mi yoksa şube temelli mi olmalı? (Bu soruyu kaynak boyutunu dikkate alarak yanıtlayınız.) 
Hafta sonu: 7=%19 
Geniş zamanlı: 18=%50 
Her ikisi de: 3=%8 
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Ankara merkezli: 9=%25 
Yereller: 18=%50 
Her ikisi de: 6=%16 
Soru 6: Öncelikli araştırma konuları neler olmalı? Alan araştırmaları mı yoksa eğitimde kullanılmaya 
uygun literatür taraması mı önerilmelidir? 
Alan araştırma: 10=%28 
Literatür tarama: 11=%30,5 
Her ikisi de: 6=%17 
Cevap yok: 9=%25 
Konular: 
Türkiye’de insan hakları hareketi 
Dünyada insan hakları hareketi 
Uluslararası belgeler 
Uluslararası ağlar 
Hak arama 
Kadın hakları 
Cinsel yönelim/ayrımcılık 
İşkence 
Çevre 
Hak ihlalleri 
Emek 
Ayrımcılık 
Azınlık hakları 
Kadına karşı şiddet 
Dil/kültür 
Kürt sorunu 
Ekonomik sorunlar 
Soykırım 
İktidar ve devlet ilişkileri 
Toplumlar tarihi 
Soru 7: Eğitim sonuçlarını takip için nasıl bir yöntem belirlenmeli? Eğitilenlerin tutum ve davranış 
değişikliği nasıl ölçülmeli? 
Sonuç değerlendirilme yöntemleri 
Eğitim komisyonu tarafından/şubedeki deneyimli aktivistler tarafından katılımcıların gelişiminin 
gözlenmesi 
Sözlü mülakat 
Şubelerin rapor halinde sunulması ve bir veri tabanının üzerinde ölçülmeli 
Eğitimin başında ve sonunda aynı soruların kullanıldığı anket/sınav yapılması 
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Bazı uygulamalar grup çalışması olabilir 
Nasıl ölçüleceği pedagoglara ve istatistik uzmanlarına danışılmalıdır. 
Eğitilenler karşılıklı birbirini ölçmeli 
Eğitim alanların beraber alan çalışması yapmasının sağlanması / yapılmış başvurular hakkında çalışması 
ve takip edilmesi 
Zamanla yapılacak olan ortak çalışmalar geliştirilmeli 
Soru 8: Eğiticiler nasıl belirlenmelidir? (Eğiticiler kimler olmalıdır?) 
Eğitmen eğitimi ile belirlenmeli 
Uzmanlar 
Akademi/bilim kurulu belirlemeli 
Yönetici ve aktif üyeler 
Genel merkez tarafından insan hakları savunucuları ve akademisyenler arasından tespit edilmesi 
Akademisyenler olmalı 
Hukukçular 
Her konu için anlatım kabiliyeti yüksek ve konuya hakim eğitmenlerin seçimi 
Çoğunluk akademisyenler ve alanda aktif çalışan insan hakları savunucuları tarafından eğitimlerin 
verilmesini önermiş. 
Soru 9: Eğitim araç gereçleri, yani materyalleri ne olmalıdır? Nasıl belirlenmelidir? 
Projeksiyon, bilgisayar, internet, kamera, fotoğraf makinası vs 
Kitap, CD, karikatür, broşür, basılı yayın, film, belgesel, aylık gazete ve dergiler 
Görsel materyal 
Tüzük 
Uluslararası insan hakları belgeleri 
Demokrasinin gelişimi ile ilgili kaynaklar 
Ders notları önceden verilmelidir 
İHD arşivi. TIHV ve IHD dokümanları ve pratikleri 
Makale 
Nasıl belirlenmeli? 
Uluslararası deneyim 
Bölge koşulları 
Kurul karar vermelidir 
Uzmanlara sorulmalıdır 
Ampirik verilere dayalı bir anlayış 
Atölye çalışmaları 
Soru 10: Konulara göre katılımcılara sağlanacak yerinde gözlem olanakları neler olmalıdır? 
- katılımcılara somut gözlem olanakları verilmelidir. 
- eğitimin şube temelli verilmesi halinde yerinde gözlem mağdurlarla temas olanakları daha fazla 
olacaktır. Merkezi düzeyde yerinde gözlem olanağı kısıtlı olacaktır. 
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Soru yeterince anlaşılmamıştır. 
Soru 11: Eğitim sonrası sertifikasyon olmalı mıdır? 
Evet: 28=%78 
Hayır: 6=%17 
Fark etmez: 1=%2,7 
Soru 12: Eğitim öncesi ve sonrası katılımcılara uygulanacak davranış, algı ve eylem biçimindeki değişimi 
ölçecek, pedagojik unsuru da içerecek metodu kimler belirlemelidir? 
- bilim kurulu/ izleme kurulu 
- akademik yardım alınmalı 
- akademi yönetimi ve uzmanları 
- sosyoloji ve psikoloji bilen uzmanlar 
- uzmanlar 
- eğitimciler 
- aktivistler 
- eğitilenler 
- genel merkez/şube yöneticileri 
- eğitimcilerden oluşan eğitim komisyonu 
Soru 13: Eğitime ilişkin bilgi ağı nasıl oluşturulmalı ve yönetilmelidir? 
Mail yoluyla ağ (mail grubu) kurulmalı 
Genel merkez web sitesi üzerinden ayrı bir bölüm / yeni bir web sitesi oluşturulmalı 
Merkezden yerele doğru 
Kitle iletişim araçları 
Kullanılan araç ve gereçler posta aracıyla gönderilmeli 
Diğer STK’larla da iletişim halinde olunmalı 
Genel Merkez’de bir birim olmalı, bölgede koordinatör şubeler belirlenmeli, illerde diyalog bölge 
koordinatörü tarafından olmalı, merkezi birim denetlenmeli 
Soru 14: Bu soruların dışında Akademinin çalışmaları konusunda sizin önerileriniz neler olabilir? 
Akademi çalışmaları bölgesel düzeyde birkaç günlük seminerler şeklinde yapılmalıdır. 
Uzun soluklu ve yeni konuları esas alan çalışma olmalı 
Mümkün olduğunca gençlere ve yeni katılabilecek insanlara ulaşılmalıdır 
İstanbul’da ve Diyarbakır’da merkezi Ankara’da olacak olan akademiye bağlı şubeler açılmalı 
Belirli bir süre ve hedef çerçevesinde çalışmalar geliştirilmeli, çok kişi eğitilmeli ama mutlaka kadro 
çıkarılmalı 
Akademi, STÖ’lerle ve basınla sıkı bir bağ oluşturmalı 
Eğitim verilecek mekânın önemine dikkat edilmeli 
Uluslararası insan hakları örgütlerinin deneyim ve tecrübelerinden faydalanmak 
Üniversitelerde ciddi bir şekilde tanıtımına önem verilmeli, panel ve konferanslar verilmeli 
Dokümanlar önceden bildirilmeli, 
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Uzaktan eğitim yoluyla bilgiler aktarılarak konuların pekiştirilmesi sağlanabilir 
Her şube yeni kadrolar yetişmelidir 
B) 2017 Çukurova Birimi Anketi ve Raporu 
İnsan Hakları Akademisi Çukurova Birimi 2017 Raporu 
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİ 
İnsan Hakları Eğitimi: İnsan haklarının etkin korunması ve yaşama geçirilmesi, hukukun ve ulusal- 
uluslararası koruma mekanizmalarının yanı sıra; insan hakları bilgisi ve bilincinin yaygınlaşmasına, bu 
hakların benimsenmesine ve kişilerin bu hakların talep ettikleri şekilde davranışlarda bulunmayı 
istemelerine bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Bunu gerçekleştirmenin yolu, kişilerin bu hakların farkında 
olmalarını, bu hakların neden korunması gerektiğinin bilincine varmalarını, onları korumayı içtenlikle 
istemelerini ve elbette neyin nasıl korunabileceğini bilmelerini sağlayacak bir eğitimdir. 
2017 Çukurova İnsan Hakları Akademisi planlanırken; OHAL ve Referandum sürecini gündemine 
alarak, insan hakları çalışması yapan kurum-kişilerin yaşadıkları protesto hakkı ve ifade özgürlüğünün 
ihlallerine karşı geliştirilmiştir. 2017 Çukurova İnsan Hakları Akademisi Elif Tuncer Dersliğinde İHD 
Dernek binasında 40 öğrencinin katılımıyla 22 Nisan 2017 - 27 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Akademi kapsamında aşağıdaki dersler verilmiştir; İHD ve insan hakları hareketinin 
tarihçesi (Hüsnü Öndül) Sosyal Haklar ve Ayrımcılık yasağı (Günal Kurşun) , İnsan hakları hukukunun 
temel özellikleri ve İnsan haklarını savunma hakkı (Levent Korkut) OHAL’de Devlet ve İktidar (Taylan 
Koç) Yaşam Hakkı ve İşkence yasağı (Şebnem Korur Fincancı), LGBTİ Hakları (Ali Erol) Türkiye’de 
İnsan Haklarının Durumu (Öztürk Türkdoğan), Toplantı ve protesto hakkı-Toplandım, ifade ettim, 
gözaltına alındım/tutuklandım? (Tugay BEY) Kadın Hakları (Esengül Ayyıldız) Mülteci Hakları (Adnan 
Gümüş) 21. yy İnsan Hakları Aktivizmi (Hakan Ataman) Mahpus Hakları (Eren Keskin). Eğitime 
doğrudan 67 aktivist katılmıştır. Bunların 34’ükadın, 33’ü erkektir.  Dolaylı olarak 126 kişi katıldı. 
Eğitime katılanların 43’ü öğrenci, 2’si hekim, 10’u serbest meslek, 5’ikurum yöneticisi/üyesi ve 10’u insan 
hakları aktivistidir. Katılımcıların ilgi ve konu alanlarına yönelik 12 ders konusu planlanmış,6 haftada 
tamamlanmıştır. Eğitim Elif Tuncer dersliğinde ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde 
gerçekleşmiştir. 
BÖLÜM 2: İÇERİK GELİŞTİRİLMESİ/DEĞERLENDİRİLMESİ 
İHE konularına ve ilgilerine yönelik sorulan soruda verilen cevaplara göre %83 EVET, %17’si HAYIR 
demektedir. İHA çerçevesinde Çukurova Birimine gelen akademisyenlerin %100 yeterli donanıma sahip 
olduğunu söyledi. İHEÇB 22-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 6 haftalık programın saatleri ve 
günlerinin planlamasında %87 EVET, %13’ü HAYIR cevabını vermiştir. İHE sırasında ders 
metotlarının uygulanması açısından öğrenme tekniklerinin geliştirilmesini, teorik bilgilerden pratik 
bilgiler üzerinden geliştirilmesini talep etmiştir. Eğitim sonucunda fikir/tutumunuzda herhangi bir 
değişiklik sorusuna %75’i EVET, %25’i HAYIR demiştir. 
BÖLÜM 3: MATERYALLER VE ARAÇLAR 
İHE kapsamında Elif Tuncer Dersliği ve Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesinde kullandığımız 
eğitim materyalleri etkili olup/olmaması sorusuna; %68’i EVET, %32 HAYIR dedi. İşitsel ve Görme 
Engelli katılımcıların olmaması nedeniyle, işaret ve sesli anlatım gerçekleştirilmemiştir. 
BÖLÜM 4: TOPLANTI ALANI 
İHE gerçekleştirdiğimiz salonların katılımların öğrenmelerinde herhangi bir problemleri konusunda, 
Katılımcıların verdikleri yanıtlara (ÇOK İYİ, İYİ, ORTALAMA, KÖTÜ) göre; 
Toplantı mekânı: İYİ 
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Isınma ve Havalandırma: İYİ 
Engellilerin Erişimi: ÇOK İYİ, 
İHE öncesi sorumlularıyla yapılan yazışmalar: ÇOK İYİ 
Yanıtları verilmiştir. 
C) Katılımcı Görüşleri 
2012-2014 Döneminde Eğitim Programına Katılanların Görüş ve Önerileri 
a) Genel: 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 Kürtçenin 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, lgbti 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. Farklı şehirlerden katılım durumunda ki mutlaka 
olmalı, ekonomik olarak katılmak isteyen üyelerimize katkı sunulmalı. Seyahat, yeme içme, barınma 
gibi… 
b) Akademi Diyarbakır Birimi: Eğitim programına katılanlar (2013) şöyle değerlendirme ve önerilerde 
bulunmuşlardır: 
Eğitim verimli geçti 
Katılımın düşük olduğu, bazı şubelerin katılmadığı, 
Eğitimin her şubede yapılması, 
Anadilde Kürtçe eğitim verilemez mi? 
Hedef kitle konusunda sıkıntı yaşandı. 
Cuma ve cumartesi günleri yapılması daha iyi olur. 
İhlallerle ilgili uzman kişiler ve ilgili kitleyi buluşturma eğitimi yapılsın 
Eğitim materyalleri hazırlansın 
Ders notları kursiyerlere verilsin 
Eğitime düzenli katılım sağlanmalı 
Bölge şubelerinin katılımını sağlayamadık 
Bölge şubelerden katılacaklara ekonomik destek verilmeli 
Eğitim süresi farklı içerikli konularla daha da uzatılabilir. 
Daha fazla şey bekliyordum. Eğitimin atölye biçiminde olması daha öğretici olabilir. Katılımcıların daha 
aktif olarak katılması gerekir. 
Oturma biçimi çember biçiminde olmalı. 
Sertifika almak için bütün derslere katılmış olmak gerekir. c) Akademi İstanbul Birimi: Eğitim 
çalışmasına katılanlar (10 Haziran 2013) şöyle değerlendirme ve önerilerde bulunmuşlardı: 
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“Güzel bir eğitim programını sonlandırdık. Çok keyifli ve yararlı oldu. Bu eğitim programı daha uzun 
zamana yayılsa ve eğitim programının konuları ve dokümanları önceden ulaştırılırsa daha öğretici olurdu. 
Genç üyelerin katılımı ve katılımcı sayıları arttırılması sağlanmalı. 
Bu çalışmalar başkalarına (İHD üyesi olmayanlar?) da aktarılmalı ya da aktarılabilecek araçlar 
oluşturulmalı. Komisyon ya da daha belli konular, dar başlıkta mesele cezaevi, işkence vb konularda da 
eğitim çalışması yapılmalı. İnsan hakları eğitimi mesela insan hakları kampı gibi daha cazip hale 
getirilmeli. 
İdil Işık Gül hocamızın önerisi; Elektronik ortamda insan hakları eğitim programı yapılabilir. Avrupa da 
uygulanan ülkemizde de uygulamaya yeni başlayan İnternet üzerinden eğitim insan hakları sertifika 
programı yapılabilir. İ.H. Eğitimi pratikle sınanması ve kolaylaştırılması, birleştirilmesi sağlanmalı.” 
Sonuç ve Teşekkür 
İHD İnsan Hakları Akademisi’nde insan hakları eğitimi için emek veren 60’tan fazla akademisyen ve 
uzman hocalarımıza, 
Eğitim süreçlerine katılan 600’den fazla hak savunucusu yönetici, üye ve başka insan hakları örgütlerinde 
çalışan insan hakları savunucularına, 
Özel olarak genç üniversite öğrencilerine ve kadın katılımcılara, 
Şubelerimizdeki başta başkan ve yöneticilerimiz olmak üzere, Akademinin eğitim biriminde görev yapan 
arkadaşlarımıza, 
İletişim, eşgüdüm ve sekretarya hizmeti veren bütün profesyonel ya da gönüllü çalışan arkadaşlarımıza, 
İHD Merkez Yönetim Kurulu’nun, başta Genel Başkanımız olmak üzere, bütün dönemlerdeki üyelerine 
verdikleri destek, dayanışma, emek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz. 
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ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ KOALİSYONU 

 
Bu dönem, koalisyon Türkiye içerisinde varlığını sürdürmek dışında bir faaliyet yürütmemiştir. Koalisyon 
sözcülüğünü Dernek adına yürüten genel başkan Roma Statüsü’nün kabul edilişinin 20. Yıl dönümü 
nedeniyle Hollanda Lahey’de 5-6 Şubat 2018’de yapılan etkinliklere katılmıştır. Bu etkinlik, uluslararası 
ceza mahkemesi koalisyonu ve mahkeme tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir. Koalisyonumuzun 
uluslararası koalisyonla işbirliği ve iletişimi devam etmiştir. Koalisyon adına, özellikle Sudan Devlet 
Daşkanı Ömer El Beşiri’nin Türkiye ziyareti ve Uluslararası Adalet Günü nedeniyle iki kere açıklama 
yapılmıştır. 
Koalisyonun yeniden canlandırılması ve Türkiye’nin Roma Statüsü’ne taraf olmasını sağlayacak 
faaliyetlerin yapılması planlanmış olup, önümüzdeki dönem bu planlar gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 
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ULUSLARARASI MEKANİZMALAR VE YARGI YERLERİNE 

BAŞVURULAR 
 
Bu dönem geçmiş dönemlerde olduğu gibi İHD’nin BM ve AK bünyesindeki Türkiye’nin taraf olduğu 
mekanizmalara rapor sunma, görüş iletme ve başvuruda bulunma faaliyetleri devam etmiştir.  
İHD, insan hakları alanında faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla birlikte AİHM’de yargılaması devam eden 
Cizre ve Sur’daki yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili davalara özel bilirkişi raporu mahiyetinde görüş 
sunmuştur.  
Türkiye’de zorla kaybetme vakaları devam ettiğinden, bu dönem 5 kişi ile ilgili BM Kayıplar Çalışma 
Grubu’na başvuru yapılmıştır.  
Başta 2018 Haziran ayından hazırlamış olduğumuz “İnsan Hakları Savunucularına, İHD ve İHD 
Yöneticilerine Yönelik Baskılar” ile “Yargı Baskısı Altındaki Avukatlar” raporlar olmak üzere Genel 
Merkez’deki uzman arkadaşlarımızın çalışmaya başlamasıyla birlikte çok sayıda raporumu İngilizceye 
çevrilerek BM ve AK nezdinde insan hakları komitelerine ve raportörlerine gönderilmiştir.  
2018 yılı Temmuz ayında BM İşkence Komitesi’ne Türkiye’de işkence ve kötü muamele ile ilgili gölge 
rapor hazırlık mahiyetinde Türkiye’ye sorulması gereken sorularla ilgili görüş gönderilmiştir. 
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Komite’nin (ECRI) takibe aldığı Türkiye’deki iki konuyla ilgili 
(TİHEK ve Kolluk Gözetim Komisyonu) İHOP bünyesinde ara rapor hazırlanıp sunulmuştur. 
Süleyman Soylu’nun Cumartesi Anneleri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında suç duyurusu, 
eylemlerin yasaklanmasına ilişkin dava dilekçeleri hazırlandı. BM Raportörlerine Cumartesi Anneleri’nin 
700. Hafta ve devamındaki engellemelerine ilişkin bilgi sunulup başvuru yapıldı.  
İHOP bünyesinde hazırlanmasına katkı sunduğumuz “OHAL Durum Raporu” sürekli güncellenerek 
İngilizce çevirisi ile birlikte BM, AK ve AB yetkililerine, komitelerine ve raportörlerine gönderilmiştir.  
İHD tarafından hazırlanan yıllık Türkiye İnsan Hakları İhlal Raporu’nun özet değerlendirme ve 
bilançoları İngilizceye çevrilerek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.  
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MÜLTECİ HAKLARI 
 
2. Dünya Savaşından bu yana 2011 yılında Suriye’de başlayan savaş ile en yüksek orana ulaşmıştır. 
BM’nin 1996 yılında yayınladığı rapora göre zorla yerinden edilenlerin sayısı 37.3 milyon iken 2017 
Küresel Eğilimler Raporunda 68.5 milyonu bulmaktadır. Bu sayının 25.4 milyonun mülteciler, 43.1 
milyonu ise ülke içinde yerinden edilen kişilerden oluşmaktadır. Toplam rakamın %52’sini 18 yaş altı 
çocuklar oluşturmaktadır. 178.600 çocuk refakatsiz durumdadır.  
Suriye Savaşının başlamasıyla Ocak 2018 verilerine göre 6 milyon 502 bin 466 Suriyeli ülke dışına çıkmak 
zorunda kalmıştır. En fazla sığınmacının geldiği ülke Türkiye olmuştur. Türkiye’nin ardından sırayla 
Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gitmişlerdir. Bazı ülkelerde örneğin 
mültecilerin yerel nüfusa oranı demografik yapıyı değiştirecek kadar yoğundur. Örneğin Lübnan’ın yerel 
nüfusuna oranla Suriyelin oranı %23.73’dür.  
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki kayıt 
altındaki Suriyeli mülteci sayısını açıkladı, bu açıklamaya göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 
552 bin 303 kişi olmuştur. 0-18 yaş arasındaki Suriyeli çocuk sayısı 1 milyon 674 bin 121’dir. 2018 
yılında günlük ortalama 586 Suriyeli kayıt altına alınmaktadır. Günde ortalama 395 bebek doğmaktadır.  
Kamplarda Yaşayan Suriyelilerin sayısı 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 196 bin 728 kişi kamplarda 
yaşamaktadır. Son aylarda kamplarda boşaltılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin %95’i 
kent mültecisidir. Türkiye’de 1 Milyondan fazla Suriyeli ucuz işçi olarak kayıtdışı olarak çalıştırılmaktadır.  
Suriyelilerin haricinde 2018 verilerine göre Türkiye’de bulunan Mültecilerin sayıları: 
Irak: 215.000 
Afganistan: 225.000 
İran: 35.000 
Somali: 4.000 
Diğerleri: 20.000 
Sığınma hakkı en temel insan haklardan biridir. Sığınma hakkı, her şeyden önce, kişinin bedensel ve 
zihinsel bütünlüğünü koruma talebinin bir gereğidir. Sığınma hakkının temel bir hak olması, uluslararası 
insan hakları hukukunun bu alanda getirdiği yükümlülüklerin mutlak ve evrensel olarak yorumlanmasını 
gerektirir. 
BM Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış 
ve 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış 
ve 29 Ağustos 1961 tarihinde onaylamıştır. Türkiye, 29 Ağustos 1961 tarihinde bu konudaki 
deklarasyonunu açıklarken sözleşmenin kapsamını “Avrupa’da meydana gelen olaylar nedeniyle 
“şeklinde anladığını ve kabul ettiğini ifade etmiştir. Böylece Türkiye 1951 Sözleşmesini “coğrafi 
sınırlama” ile kabul etmiştir. 1967 yılında BM Genel Kurulu, 1951 Sözleşmesi’nde bazı değişiklikler 
öngören Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol’ü (1967 Protokolü ya da New 
York Protokolü) New York’ta kabul etmiştir. 
1967 Protokolü’nün Sözleşmeye getirdiği en önemli düzenleme; Sözleşmedeki mülteci tanımında yer 
alan “1 Ocak 1951’ den önce meydana gelen olaylar sonucunda” ifadelerinin çıkarılarak zaman- sal 
sınırlama kaldırılması fakat coğrafi sınırlama ülkelerin tercihine bırakılmasıdır. Türkiye, Bakanlar 
Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli kararı ile Protokole katılmıştır. Ancak 1951 Sözleşmesi ile getirdiği 
coğrafi kısıtlamayı kaldırmamış ve günümüze kadar muhafaza et- meye devam etmiştir. 
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Suriye savaşının başlamasıyla birlikte yaşanan yoğun göç sonucunda Türkiye 2013 yılında Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanununu çıkarttı. Bu kanunla yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları 
ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına 
ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlendi.  
Türkiye’nin hemen her yerine dağılmış olan mülteciler birçok problem ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Kamplarda kalanların sayıları çok az ve son dönemlerde kamplar da kapatılmaya başlamıştır. Dışarıda 
olan yaşamlarında iş ve emek sömürüsüne maruz kalmakta, şiddete uğramaktadırlar. Birçok toplumsal 
sorunun kaynağı gibi gösterilerek yanlış kanılar oluşturulmakta. Ülkeler arası politik çekişmelerin ve 
pazarlıkların konusu yapılmaktadırlar.  
Mültecilerin bulundukları alanlarda barınma sorunları, çalışma sorunları, sağlık sorunları, eğitim sorunları, 
hukuksal sorunlar yaşamaktalar. Gittikçe artan sorunlarına gerekli olan çözümler için politikalar 
üretilmiyor. Tüm bu devam eden sorunların paralelinde eğitim alamayan bir kayıp nesil oluşmaya 
başlamıştır. 
 2011 yılından bu yana sığınma hakkı konusunda çalışan kurumların sayıları artmakla birlikte çözüm 
üretecek kapasite ne yazık ki yakalanamamıştır. İnsan Hakları Derneği bu çerçevede uzun yıllara dayanan 
bilgi ve birikimine dayanarak çalışma alanları içerisinde Mülteci Komisyonu ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 23-24 Aralık 2016 tarihinde Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin 2 günlük, Türkiye ve Avrupa 
düzeyinde hukuk, siyaset bilimi ve uygulama örnekleri açısından entegrasyon ve sınır 
politikalarının ele alınacağı “Entegrasyon ve Sınır Politikaları Çerçevesinde Mültecilerin 
İçselleştirmesi ve/ya Dışsallaştırması” konulu toplantıya İzmir Şubeden ve Merkezi Mülteci 
Hakları Komisyon Üyesi Mehmet Aker tarafından katılım sağlamıştır. 

 Mart 2017 tarihinde Urfa’da Mülteci Hakları Komisyonu İHD üyeleri ve yöneticileri, çeşitli sivil 
toplum kurumları ve sendikaların üyelerinin de katıldığı 2 günlük eğitim programı yapıldı. 

 Kamuoyuna yansıyan bilgilerden, İzmir-Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde önemli hak 
ihlalleri olduğu bilgisine erişmemizin ardından İnsan Hakları Derneği adına, Eşbaşkan Av. Eren 
Keskin 5 Mayıs 2017 günü İzmir Harmandalı Geri Gönderme merkezine gitti. Yapılan 
görüşmeler sonucunda gözlem raporu açıklandı. 

 20 Haziran 2017’de Dünya Mülteciler Gününde Merkezi olarak tüm şubelere gönderilen basın 
açıklaması yapıldı. 

 17 Temmuz 2017 tarihinde Mültecilere karşı artan saldırılara karşı açıklama yapıldı. Metin tüm 
şubelere iletildi. 

 20 Haziran 2018’de Dünya Mülteciler Gününde Merkezi olarak tüm şubelere gönderilen basın 
açıklaması yapıldı. 

 3-5 Ekim 2018 tarihinde İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi ve Türkiye Gazetecileri Cemiyetinin 
ortak hazırladığı Mülteci Hakları İçin Medya Sivil Toplum İş Birliği Projesi Kapsamında bir 
programa Mülteci Hakları Komisyonundan Nuray Çevirmen tarafından katılım sağlanmıştır. 

 Mülteci Hakları Koordinasyonu faaliyetlerine devam etmiştir ve sözkonusu faaliyetlere katılım 
sağlanmıştır. 
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA, İHD VE İHD 
YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BASKILAR VE İHD DAVA HUKUK 

KOMİSYONU 
 
Bir önceki dönem İHD ve diğer kuruluşların sokağa çıkma yasakları ile ilgili hazırlamış oldukları raporlar 
nedeniyle denetlenmeleri için Genelkurmay Başkanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na şikayeti söz konusu 
olmuştu. Bu şikayet üzerine, Haziran 2016’da İçişleri Bakanlığı kararı ile Derneğimizin iki mülkiye 
müfettişi tarafından denetlenmesine karar verilmişti. Denetim, yaklaşık 3 ay sürdü. Ancak denetim 
raporu 2017 yılında tamamlandı. Bu rapor üzerine, halen İHD MYK üyeleri ile İHD 17. Olağan Genel 
Kurulu’nda kabul edilen çeşitli önergelerde imzası bulunan İHD üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmektedir. Ayrıca, bu raporlar nedeniyle Genel Başkanın da 
içerisinde bulunduğu çeşitli kurum başkanları hakkında TCK 299. Ve 301. Maddeden Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma devam etmektedir. 
21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olacak şekilde ilan edilen OHAL, 3 aylık 
sürelerle 7 kez uzatıldı ve 17 Temmuz 2018’de uzatılmayarak sona erdi. OHAL dönemi boyunca 32 adet 
OHAL KHK’sı yayımlandı. Bunlardan, 26 KHK cumhurbaşkanının imzasının ardından Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye, 2 yıl boyunca OHAL KHK’ları ile yönetildi. Bu 
KHK’lar ile yüz binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi, başta dernekler olmak üzere çok sayıda basın 
yayın kuruluşu kapatıldı, oldukça kapsamlı ve büyük ağır hak ihlalleri gerçekleştirildi. Elbette bu 
dönemde de insan hakları savunucularına yönelik baskılar katlanarak devam etti. 
İHD Hukuk Komisyonu, İnsan Hakları Savunucularına, İHD ve İHD Yöneticilerine Yönelik 
Baskılar Raporu’nu 1 Haziran 2018’de yayımladı. 2 Bu raporda ayrıntılarıyla yazıldığı üzere, pek çok 
İHD yöneticisi KHK’lar ile ihraç edildi, haklarında tespit edilebildiği kadarıyla bugüne dek 500’ün 
üzerinde dava açıldı. Raporun ekinde sunulan tabloda 221 davanın bilgileri derlendi. Faaliyetleri 
nedeniyle doğrudan İHD hakkında açılan soruşturma sayısı ise 2 olup, henüz bu soruşturmalar 
tamamlanmamıştır. Bu iki soruşturma kapsamında toplam 46 İHD yönetici ve üyesi hakkında 
soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma sonucunda İHD’ye kapatma davası açılma ihtimali 
bulunmaktadır. 
Cezai soruşturmanın yanı sıra, “17. Olağan Genel Kurul kararlarının yeterli sayıya ulaşmadan gündem 
önerilmesi üzerine kabul edildiği” yani Türk Medeni Kanunu’nun 79. Maddesine aykırı olduğu 
gerekçesiyle Genel Kurul kararlarının iptali için hukuk davası da açılmıştır. Davacısının İçişleri Bakanlığı 
olduğu, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen bu dava 8 Ekim 2018 günü görülen 3. 
duruşmasında reddedilmiş olup henüz gerekçeli kararı yazılmamıştır. 
İHD eski Genel Sekreteri avukat Hasan Anlar, Ankara Şube Başkanı avukat Halil İbrahim Vargün, 
Genel Merkez MYK Üyesi avukat Filiz Kalaycı, insan hakları ve avukatlık faaliyetleri nedeniyle hedef 
haline geldiler, haklarında açılan davada silahlı örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay ceza aldılar ve bu ceza 7 
Aralık 2016’da Yargıtay tarafından onandı.  Aynı Daireye yapılan karar düzeltme başvurusu ile 
yargılamanın yenilenmesi talebi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru ve Adalet 
Bakanlığı’ndaki kanun yararına bozma talebi henüz sonuçlanmadı. Filiz Kalaycı ve Hasan Anlar bu 
süreçte Türkiye dışına çıkmak zorunda kaldılar. Halil İbrahim Vargün ise Kırıkkale F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak tutulmaktadır. İHD Dersim Şube Yöneticisi Özgür 

                                                      
2 http://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunucularina-ihd-ve-ihd-yoneticilerine-yonelik-baskilar-raporu/ 
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Ateş 2017 yılının Haziran ayından beri, İHD Bitlis eski Şube Başkanı Hasan Ceylan ise 2017 yılının Mart 
ayından beri tutukludur. 
Raporun ekinde bulunan dava tablosunda görüleceği üzere İHD’nin pek çok yöneticisi savunuculuk 
faaliyetleri nedeniyle soruşturma geçirmekte, yargılanmakta, tutuklanmakta, çeşitli adli kontrollere tabi 
tutulmakta ve nihayetinde cezalandırılabilmektedir. 
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İHD MERKEZİ HUKUK KOMİSYONU 
 
Merkezi Hukuk Komisyonumuz İHD MYK’da bulunan avukatlardan oluşmakta olup faaliyetler ağırlıklı 
olarak Genel Başkan Av. Öztürk Türkdoğan ve MYK üyesi Av. Nilay Nayman tarafından yapılmaktadır. 
Merkezi Hukuk Komisyonu tarafından yapılan çalışmaların bazıları ilgili diğer başlıklara konulmuş olup 
herhangi bir başlıkta değinilmeyen çalışmalara aşağıda değinilmiştir. 
Yargı Baskısı Altındaki Avukatlar  
İHD, Türkiye’de özellikle toplumsal sorunlarla ilgilenen ve sürekli mağdurların yanında yer alarak 
savunuculuk faaliyeti yapan avukatların tamamını insan hakları savunucusu olarak değerlendirir. Öte 
yandan, OHAL dönemindeki KHK’lar ile avukatlık mesleğine pek çok sınırlama getirilmiştir. 
Savunuculuk faaliyetlerini yerine getirmeleri nedeniyle ulaşılabildiği kadarıyla 78 ayrı davada yüzlerce 
avukat soruşturulmakta veya yargılanmaktadır. Bu nedenle, “Yargı Baskısı Altındaki Avukatlar Raporu” 
hazırlanmış, 1 Haziran 2018’de basın ve kamuoyuyla paylaşılmış, 78 davaya ilişkin bilgiler ekteki tabloda 
sunulmuştur.3 
7145 sayılı kalıcı OHAL Kanunu düzenlemeleri hakkında rapor 
OHAL’i kalıcı hale getirecek 7145 sayılı Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
25 Temmuz 2018 günü TBMM’de kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı tarafından 31 Temmuz 2018 
günü onaylanarak yürürlüğe girmiştir. OHAL devam ediyormuşçasına valilere, cumhuriyet savcılarına ve 
sulh ceza hâkimliklerine yeni yetkiler getiren, bu yetkiler sonucu kişi hürriyeti ve güvenliği, yerleşme ve 
seyahat hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı, masumiyet karinesi, ayrımcılık yasağı gibi pek çok 
hak ve özgürlüğü ihlal edecek düzenlemeleri içeren 7145 sayılı Kanunu “fiili Anayasasızlık ve fiili 
OHAL” olarak niteleyen rapor, 1 Ağustos 2018’de basınla paylaşılmıştır. 4 
Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri Raporu 
24 Eylül 2018’de TBMM’de grubun bulunan MHP’nin meclis başkanlığına af tasarısı sunması üzerine, 
bu tasarının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve yeni adaletsizlikler doğuracak olması eleştirilerek, 26 
Eylül 2018’de “Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri Raporu” basınla 
ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.5 Bu raporda, Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması, örgüt ve terör 
suçlarında şiddete başvuran ile başvurmayan arasında fark bulunması gerektiği, özel yetkili ve görevli 
savcılıkların kaldırılması gerektiği, sulh ceza hâkimliklerinin Venedik Komisyonu görüşüne göre yeniden 
düzenlenmesi gerektiği, hasta mahpusların salıverilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması ve 
ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için AİHM kararı gereği koşullu salıverme düzenlemelerinin 
uygulanması gerektiği belirtilmiştir.  
d) Hapishanelerle İlgili Başvuruların Takibi 
2018 yılının başından beri 70 vakada mahpusun veya yakınlarının başvurusu üzerine, sevk, sağlık hakkı, 
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi, tedavisinin yapılması, infazının geri bırakılması gibi taleplerle 
İçişleri Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu’na, temiz hava ve su ihtiyacının karşılanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurular 
yapılmıştır. Yalnızca mahpusların hak ihlali başvurularına değil, özellikle cezaların infazı ve disiplin 
cezalarının uygulanması ile ilgili sorularına cevap olmak üzere bilgi paylaşımları da yapılmaktadır. İlgili 
                                                      
3 http://www.ihd.org.tr/yargi-baskisi-altindaki-avukatlar-raporu-yayinlandi/ 
4 http://www.ihd.org.tr/surekli-ohali-duzenleyen-7145-sayili-kanun-hakkinda/ 
5 http://www.ihd.org.tr/ceza-mevzuatindaki-adaletsizlikleri-gidermeye-donuk-ihd-onerileri-raporu/ 
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Kurumlara gönderdiğimiz yazılarda, gerekli inceleme ve araştırmanın yapıldığı, özellikle Sağlık 
Bakanlığı’ndan gelen cevaplarda mahpusun şikâyetiyle ilgili her ne kadar sonucunda mahpusun 
başvurusu haklı bulunmasa da soruşturma yapıldığı görülmektedir. Başvurucular, Türkiye’nin farklı 
şehirlerindeki hapishanelerden çoğunlukla mektup yoluyla bu başvurularını yapmakta olup Merkezi 
Hapishane Komisyonu’na çalışan İHD avukatları aracılığıyla yazışmaların yanı sıra mahpusun ziyareti, 
gerekirse hapishane müdürü ve savcısıyla görüşmeler de gerçekleştirilmiştir.  
Ayakta sayım, telefonda tekmil, çıplak arama gibi onur kırıcı ve kötü muamele teşkil eden uygulamaların 
sona erdirilmesi için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazılar gönderilmiştir. Kelepçeli muayene 
için ise Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. 
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CEZASIZLIKLA MÜCADELE 
 
Bu dönem, İHD Genel Merkezi bünyesinde Merkezi Hukuk Komisyonu oluşturulmuş olup cezasızlıkla 
mücadele kapsamında aşağıda belirtilen davalar takip edilmiştir. 

a) Müdahale Talepleri 
20 Temmuz 2015 tarihli Suruç katliamı davasına müdahillik talebi kabul edilmemiştir. Ancak dava İHD 
İstanbul Şube Başkanı Av. Gülseren Yoleri tarafından takip edilmektedir. 
10 Ekim 2015 Ankara Garı katliamı davasına İHD’nin müdahillik talebi kabul edilmiştir, dava Genel 
Başkan Av. Öztürk Türkdoğan ve MYK üyesi Av. Nilay Nayman tarafından takip edilmektedir. 
12 Mart 2016 tarihinde Karaman’da Ensar Vakfı’na ait evlerde kalan 10 çocuğa cinsel istismarda 
bulunduğu iddiasıyla bir öğretmenin gözaltına alınmasının ardından Karaman’da başlayan yargılamada 
İHD’nin müdahillik talebi kabul edilmiş, dava İHD Ankara Şubesi’nden Av. Saliha Şahin ve Av. Hasan 
Erdoğan tarafından takip edilmiş, Mahkeme kararına karşı yetersiz bir karar olması nedeniyle temyiz 
kanun yoluna başvurulmuştur. 
20 Ağustos 2016 tarihli Gaziantep düğün katliamı davasında İHD’nin müdahillik talebi kabul 
edilmemiştir. Ancak Kayseri’de devam eden yargılama İHD Gaziantep Şubesi’nden Av. Ahmet Hartavi 
tarafından takip edilmektedir. 

a) 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Davası 
10 Ekim 2015 günü Ankara Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi’nde yaşanan katliama ilişkin kovuşturma 
süreci Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/232 E. Sayılı dosyasında tamamlanmış, İHD, davayı 
katılan sıfatıyla takip etmiştir. Mahkeme 3 Ağustos 2018’de sanıklara “Anayasal düzeni ihlal”, “kasten 
öldürme”, “öldürmeye teşebbüs” ve “örgüt üyeliği” suçlarından çeşitli cezalar vermiştir. Yakalanamayan 
failler yönünden dosyayı tefrik eden Mahkeme, bu failler yönünden yargılamaya devam edecektir. 
Katliamdaki kamu sorumluluğunu ve IŞİD üyeleri/yöneticileri arasındaki bağları ortaya çıkarmak için 
çabalamayan Mahkemenin kararı eksik ve yetersiz olduğundan, karara karşı istinaf kanun yoluna 
başvurulmuştur. 

b) Ankara Jitem davası 
Ankara ve çevresinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin zorla kaybedilmesi veya yasadışı keyfi infaz 
edilmesine ilişkin 19 kişinin yargılandığı Ankara JİTEM Davası’nın 17. duruşması 2 Ekim 2018 Salı günü 
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Bir sonraki duruşma 31 Ocak 2019. Yargılamada, Sanık 
Mahmut Yıldırım hakkındaki yakalama kararının infaz edilmesi ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun raporu 
bekleniyor, gizli tanıkların adresleri tespit edilerek ifadeleri alınmaya çalışılıyor. 

c) Kızıltepe Jitem davası 
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref 
Hatipoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 kişinin, 1990’lı yıllarda 22 kişinin zorla kaybedilmesi veya 
yasadışı keyfi infaz edilmesinden dolayı yargılandığı Kızıltepe Jitem Davasının 14. Duruşması 13 Eylül 
2018 günü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Maktullerden Nurettin Yalçınkaya’dan ölüm 
olayından sonra boşandığı iddia edilen Zeynep Yalçınkaya’nın tanıklığı için adresi araştırılarak, Nurettin 
Yalçınkaya’nın ölümüyle ilgili bilgi edinilmeye çalışılıyor. Ancak bu talep sanık avukatlarının talebi 
olmasına rağmen, katılan avukatlarının benzer yöndeki tanık dinletme talepleri reddediliyor. Bir sonraki 
duruşma 18 Aralık 2018. 
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d) Kulp davası 
8 Ekim-25 Ekim 1993 tarihleri arasında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin dağınık mezralardan oluşan 
(Gurnik, Mezire, Pireş, Kepir ve Şuşan) Alaca köyü ve Muş’a bağlı Kayalısü köyü (Licik mezrası) 
civarında General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonlarda 
gözaltına alınan 11 kişiden bir daha haber alınamaması, 5 Kasım 2004’te zorla kaybedilen 11 kişiye ait 
toplu mezarın bulunması üzerine dava Diyarbakır’da başladı, ancak güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya 
nakledildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’de devam eden yargılamada 19 Eylül 2018 tarihli son 
duruşmada, Savcı mütalaası doğrultusunda, Bolu Tugayından sorumlu sanık Yavuz Ertürk hakkındaki 
“cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” suçuna bağlı kamu davasının zamanaşımından düşmesine; 
Ertürk’ün 11 kişiyi taammüden öldürmeye azmettirmek ve halkı isyana teşvik suçlarından ise ayrı ayrı 
beraatine karar verildi. 

e) Akın Birdal Suikasti davası 
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2014 yılından beri görülen davada sanık Mahmut Yıldırım 
hakkındaki yakalama kararının infazı beklenmektedir. Mahkeme heyeti davayı takip eden avukatlarımızın 
talebi üzerine, sanık hakkında yazılacak yakalama müzekkeresine “yaşadığı ve hasta olduğu” bilgisini 
basınla paylaşan eski genelkurmay istihbarat daire başkanı İsmail Hakkı Pekin ile iletişime geçilmesinin 
eklenmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 20 Aralık 2018. 

f) Musa Anter - Jitem Ana Davası duruşması 
JİTEM’e ilişkin 1999 yılında hazırlanan 11 sanıklı iddianame ile 2005 yılında hazırlanan 5 sanıklı 
iddianamenin 2010 yılında birleştirilmesiyle JİTEM Ana Davası olarak anılmaya başlayan ve Musa 
Anter’in öldürülmesine ilişkin 2013 yılında başlatılan davayla birleştirildi. Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada en son duruşmada sanık ve tanıkların uluslararası istinabe işlemlerinin 
tamamlanmasına, sanıklardan Mahmut Yıldırım’ın “yaşadığı ve hasta olduğu” bilgisini basınla paylaşan 
eski genelkurmay istihbarat daire başkanı İsmail Hakkı Pekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. 
Bir sonraki duruşma 14 Kasım 2018. 
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İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞI 
 
Bu dönemde gerek OHAL’in gerekse de silahlı çatışma ortamının etkisiyle işkence ve kötü muamele 
yasağına aykırı uygulamalar çoğalmıştır. İşkence ve kötü muamele ile ilgili cezaevlerinden yoğun başvuru 
alınmıştır. Genel Merkez Hukuk Komisyonu bu başvurularla yakından ilgilenmiştir. Genel Merkez, BM 
İşkence Karşıtı Komite ile Türkiye raporu üzerine görüşmelerini sürdürmektedir.  
26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü nedeniyle TİHV ile birlikte ortak açıklamalar yapılmaya 
devam edilmiştir. OHAL nedeniyle işkence yasağını hatırlatan tutum açıklamaları yapılmıştır. 
Kamuoyuna yapılan duyurularla ilkence görenlerin derneğimize müracaat etmeleri yönünde çağrılar 
olmuştur.  
2017 yılında yıllık raporumuzu açıklarken işkence ve kötü muamele yasağı ile ilgili bölümde tekrar 
etmekle birlikte;  
2015’in Temmuz ayında yeniden başlayan çatışma ortamında Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da ve askeri 
darbe girişiminin bastırılma gerekçesiyle OHAL sürecinde resmi gözaltı merkezlerinde işkence ve diğer 
kötü muamele uygulamalarında görülen belirgin artış 2017 yılında da sürdü. Böyle bir iklimde adli 
sebeplerle işkence uygulamalarında da artış olduğunu söyleyebiliriz. Aynı artış trendi OHAL koşullarında 
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik işkence ve diğer kötü muamele iddialarına da 
görülmektedir. Diğer yandan toplumsal gösteriler sırasında,  gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan kişilere 
güvenlik görevlileri tarafından uygulanan şiddet yöntemleri işkence ve diğer kötü muamele boyutlarına 
varmaktadır. 
İHD verilerine göre ise 2017 yılında 427’si gözaltında kaba dayak ve diğer yöntemlerle, 1855 kişi ise 
gözaltı yerleri dışında ve güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde olmak üzere 
toplam 2.682 kişi işkence ve kaba muamele ile karşılaşmıştır. 
İHD’nin 30 Mayıs 2017 tarihinde açıkladığı verilere göre çoğu Ankara’da olmak üzere 11 zorla kaçırma 
ve kaybetme vakası yaşanmıştır. Bu kişilerden 4’ü daha sonra serbest bırakılmış, bunlardan 1’i intihar 
etmiştir. Yıl içinde eklenen vakalarla birlikte halen 9 kişinin akıbeti bilinmemektedir. Bunun yanı sıra 
özelikle Ankara’da ve bölgede çok sayıda kişi kaçırılarak tehdit edilmiş, bu sırada işkence ve kötü 
muameleye maruz bırakılmıştır. Aynı şekilde İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ‘zorla kaybetme’ 
olması muhtemel beş insan kaçırma vakasını rapor etmiştir. Bu vakalardan birinde Ankara’da kaçırılan 
(42 gün gizli bir yerde alıkonulduğunu ve burada işkence gördüğünü iddia eden) bir kişinin sonradan 
polis tarafından gözaltında tutulurken bulunduğu belirtilmiştir. Zorla kaçırılarak kaybedilemek istenen 
kişilerle ilgili BM Kayıplar Çalışma Grubu’na gerekli müracaat yapılmış, BM İşkence Karşıtı Komite ile 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bilgilendirilmiştir.  
Gözaltı süresi OHAL ilan edildikten sonra 23 Temmuz 2016 ile 23 Ocak 2017 tarihleri arasında 30 gün, 
23 Ocak 2017 ile 18 Temmuz 2018 tarihleri arasında 14 gün olarak uygulanmış ve avukata erişim 
hakkında çeşitli sınırlılıklar getirilmiştir. Gözaltı süresi 31 Temmuz 2018’den beri de 12 gün olarak 
uygulanmaktadır. Gözaltı süresinin uzunluğu konusunda hukukçuların AYM ve AİHM’e başvuru 
yapması ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmıştır.  
İşkencenin önlenmesinde önemli rolü olan ancak yıllardır uygulamada büyük ölçüde ihmal edilen usul 
güvenceleri, OHAL sürecinde KHK’lar ile yapılan yasal düzenlemeler sonucu önemli ölçüde tahrip 
olmuştur. Bu yasal düzenlemelere de dayalı olarak, kişiye gözaltı hakkında bilgilendirme, üçüncü taraflara 
bilgilendirme, avukata erişim, hekime erişim, uygun ortamlarda uygun muayenelerinin gerçekleştirilmesi 
ve usulüne uygun raporların düzenlenmesi, hukukilik denetimi için süratle yargısal makama 
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başvurulabilme, gözaltı kayıtlarının düzgün tutulması, bağımsız izlemelerin mümkün olması başlıklarında 
toplanabilecek usuli güvencelerin son dönemde büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ve bu konuda 
bütünüyle keyfi bir ortam yaratıldığını ifade etmek mümkündür. 
İşkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının önlenmesi açısından önemli araçlardan birisi olan ve 
Türkiye’nin üyesi olmakla yükümlülükler üstlendiği başta BM ve Avrupa Konseyi bünyesindeki 
uluslararası izleme mekanizmalarının etkin çalışmaları engellenmekte ve bu mekanizmaların uyarı ve 
önerilerine hürmet edilmemektedir. Örneğin İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesi’nin (CPT) Eylül 
2016’da Türkiye’ye gerçekleştirdiği plansız ziyarette sırasında yaptığı gözlem ve tespitler hakkındaki 
tamamlanmış raporun yayınlanmasına Türkiye Hükümeti hala izin vermemiştir. 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ulusal önleme görevi ile yetkili olmasına rağmen, bu yetkilerini 
etkili kullanmamaktadır. Aynı şekilde TBMM İnsan haklarını İnceleme Komisyonu da yerinde inceleme 
yapmayarak etkisiz kalmaktadır. 
Cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç soruşturma açılmaması, açılan 
soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, dava açılan vakalarda işkence yerine daha az cezayı 
gerektiren suçlardan iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında 
cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle cezasızlık olgusu işkence yapılmasını mümkün 
kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala karşımızda durmaktadır. 
OHAL süresince işkence ve kötü muamele uygulamaları tamamen yaygınlaşmış ve sıradanlaşmıştır. Bu 
konuda kamuoyuna yansıyan ve adliyeye intikal ettirilen olaylarla ilgili olarak cezasızlık kendisini 
göstermektedir. Adalet Bakanlığı’nın 2016 yılı resmi istatistiklerine göre TCK 94. maddeden yani 
işkenceden açılan dava sayısı 42 olup daha az bir cezayı düzenleyen eziyet suçundan açılan dava sayısı 
340’tır. Buna karşılık polise mukavemet dediğimiz TCK 265.maddeden açılan dava sayısı ise 26195’tir. 
Görüldüğü gibi OHAL koşullarında bile polise mukavemet etmeyi gerektirecek hiçbir durum olmadığı 
halde (bütün olaylarda polis tazyikli su, biber gazı ve kaba güç kullanarak zaten göstericileri 
dağıtmaktadır, göstericilerin polise direnmesi diye bir şey söz konusu değildir) bu kadar çok polisin 
korunması için açılan davalar işkence ve kötü muamele uygulamalarını perdelemek için açılmış 
davalardır. Bu istatistikler OHAL koşullarında cezasızlığın ne denli güçlü olarak uygulandığını 
göstermektedir. 
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TOPLU MEZARLAR, KAYIPLAR VE FAİLİ MEÇHULLER, 
GEÇMİŞLE YÜZLEŞME 

 
1) Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın  
Kaybedilme olgusu ağırlıklı olarak 90’lı yılların başında çok hızlı bir şekilde artarken, Türkiyeli insan 

hakları savunucuları da gelişmelerle ilgili kamuoyunun ve hükümet yetkililerinin konuya dikkatlerini 
çekmeye başladılar. İnsan Hakları Derneği ilk olarak 18 Aralık 1992 tarihinde “Kayıplar Bulunsun” 
sloganı ile bir kampanya başlattı.  

27 Mayıs 1995 Cumartesi günü saat 12.00’da kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları 
“Gözaltındaki kayıplar son bulsun, kayıpların akıbeti açıklansın, sorumlular bulunsun ve yargılansın” 
talebiyle Galatasaray Meydanında ilk kez oturma eylemi yaptı. Cumartesi oturmaları, Emine Ocak’ın oğlu 
Hasan Ocak’ın 21 Mart 1995’te gözaltına alınması ve 58 gün sonra işkenceyle öldürülmüş bedeninin 
Kimsesizler Mezarlığında bulunmasıyla başlamıştı. Bu gelişme üzerine dönemin İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Genel Başkanı Akın Birdal İle Türkiye İnsan Hakları Vakfı başkanı Yavuz Önen’in yaptıkları 
ortak çağrının ardından yakınlarını kaybedenler 27 Mayıs 1995 tarihinden itibaren Cumartesi günleri 
Galatasaray meydanında oturmaya başladılar.  

İHD 01 Haziran 1995 tarihinde 2. kez ve “kayıplara son, sorumlular yargılansın” sloganı ile kayıplar 
kampanyasını başlattı. 

Cumartesi Anneleri/İnsanları 13 Mart 1999’da saldırılar nedeniyle belirsiz bir süre oturmalarına ara 
verdiklerini açıkladılar. 10 yıllık aradan sonra 31 Ocak 2009’da Cumartesi oturmaları yeniden başladı ve 
kesintisiz olarak devam ediyor.6 

İnsan Hakları Derneği, 1995’ten bu yana her yıl 17-31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemi “Kayıplar 
Haftası” olarak anıyor. 

Zorla Kaybetme Nedir? 
BM Herkesin Zorla Kaybetmelere Karşı Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşmeye göre ‘zorla 

kaybetme’ terimi, “(…) devlet görevlilerinin ya da devletin yetkilendirmesi, desteği veya göz yummasıyla hareket eden 
kişilerin ya da kişi gruplarının gözaltına alma, tutuklama, kaçırma ya da diğer herhangi bir biçimde özgürlükten yoksun 
bırakması ve bu durumdaki bir kimseyi, özgürlükten yoksun bırakmayı kabul etmenin reddedilmesi veya kaybedilen 
kişinin akıbetinin ya da nerede olduğunun gizlenmesiyle, hukukun koruması dışına çıkarması(…)”dır. 

Sözleşme Madde 1: 
1. Hiç kimse zorla kaybetmeye maruz bırakılamaz.  
2. Fiili savaş durumu, savaş tehdidi, ülke içinde siyasal istikrarsızlık veya başka herhangi bir 
kamusal acil durum dâhil olmak üzere, hangi istisnai koşullar söz konusu olursa olsun, bunlar 
zorla kaybetme için gerekçe olarak ileri sürülemez. 

Zorla Kaybedilmelere Dair TBMM Raporları ve İHD-TİHV verileri:  
1993 yılında oluşturulan TBMM Komisyonu’nun hazırladığı raporda yer alan verilere göre 1980 ile 

1990 yılları arasında toplam 18 faili meçhul cinayet gerçekleşirken 1991 yılında bu sayı birden 24’e 
çıkmakta, ardından çok daha hızlı bir artışla 1992 yılında 316’ya, 1993 yılında ise 314’e sıçramaktadır.13 
Bu artışın ‘Kürt Sorunu’ ile doğrudan bağlantılı olduğu ise 1975 ile 1994 yılları arasında gerçekleşen 
toplam 908 faili meçhul siyasal cinayetin yaklaşık % 70’nin doğu ve güneydoğu illerinde (Diyarbakır’da 
                                                      
6 https://www.evrensel.net/haber/359968/cumartesi-annelerinin-eylemi-gozaltinda-kayiplari-durdurdu 
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259, Mardin’de 155, Batman’da 125, Şırnak’da 34, Tunceli’de 15, Bitlis’de 13, Ş.Urfa’da 10 olmak üzere 
toplam 611 faili meçhul cinayet) gerçekleşmesinden açıkça anlaşılmaktadır.7 

Meclis İnsan Haklarını İzleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun, “Terör ve Şiddet 
Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Alt Komisyon Raporu” 2013 
yılında, 24. Dönem 3. Yasama Yılında kabul edilerek yayınlandı. Bu raporun içeriğinde İHD bilançoları 
da belirtilerek, sonuç bölümünde “Yaşam hakkı konusunda insan hayatına son veren eylemlerin olmaması yanında, 
faili meçhuller, gözaltında veya başka şekillerde kayıpların da engellenmesi, bütün bunlara rağmen bu olaylar meydana 
gelmişse, hukuki ve idari kapasitenin bunları aydınlatacak derecede gelişmiş olması gerekmektedir.” tespiti yer 
almıştır.8 Raporun 74. Sayfasında İHD verilerine tablo halinde yer verilmiştir. 

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 11-29 Eylül 2017 arasında süren 33’üncü oturumunda Zorla veya 
Gönülsüz Kayıplar Çalışma Grubu’nun raporu kabul edildi. Rapora göre Türkiye’de henüz kapanmamış 
kayıp vakasını 94 olduğu, BM verilerine göre ise Türkiye ile ilgili toplam kayıp sayısının 222 olduğu yine 
basına yansıyan haberler arasında yer aldı.9 

Bu dönem, İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu ile birlikte Cumartesi Anneleri, İHD 
Diyarbakır Şube Kayıplar Komisyonu ile birlikte kayıp yakınları, İHD Batman Şube, İHD Şanlıurfa Şube 
tarafından düzenli olarak haftalık oturma eylemleri gerçekleştirilmiştir. İHD’nin bazı şubeleri de destek 
oturma eylemleri yapmaya devam etmektedir. 

Cumartesi Anneleri’nin 700. Hafta oturma eylemi ve akabindeki oturma eylemleri İçişleri Bakanlığı 
tarafından yasaklanmış olup oturma eylemleri İHd İstanbul Şube binası önünde yapılmaya devam 
etmektedir. 700. Haftada Cumartesi Anneleri’ne ve kayıp yakınlarına yönelik polis şiddeti başta olmak 
üzere, yasaklama kararlarına karşı gerekli yargısal yollara başvurulmuş ve suç duyurularında 
bulunulmuştur. 

İHD Diyarbakır Şubesi’nde OHAL dönemi boyunca açık havada yasaklanan oturma eylemleri ancak 
birkaç hafta dışarıda yapılabilmiş, 700. Haftanın İstanbul’da yasaklanmasıyla beraber İHD Diyarbakır 
Şubesi Kayıplar Komisyonu’nun kayıp yakınlarıyla birlikte gerçekleştirdiği oturma eylemlerinin 499. 
Haftadan itibaren dışarıda yapılması yasaklanmış olup bu eylemler şube binası içinde yapılmaktadır. Aynı 
şekilde, Batman Şube sadece birkaç hafta açık havada oturma eylemi yapabilmiş olup Batman’daki 
oturma eylemleri de Şube binasında yapılmaktadır. 

Bu dönem, gözaltında kayıp pratiği yeniden hortlamış olup gözaltında kaybedilenlerle ilgili başvuru 
alma ve raporlama çalışmamız devam etmiştir.  

İHD Genel Merkezi gözaltında kayıplarla ilgili aile başvurularını usulüne uygun olarak alıp BM 
Kayıplar Çalışma Grubu’na iletmektedir. 

Bu dönem, kayıpların akıbetinin bulunması, faillerin yargı önüne çıkarılması ve Türkiye’nin BM 
Kayıplar Sözleşmesi’ne taraf olması için yürüttüğümüz mücadele kesintisiz olarak devam etmiştir. 

2) Toplu Mezarlar 
İHD’nin daha önceki dönemlerde oluşturduğu toplu mezarlarla ilgili raporunda belirttiği hususlar 
konusunda yeni bir çalışma yapılmamıştır. Sebebi de silahlı çatışmaların yeniden başlaması ve uygun 

                                                      
7 TBMM “Ülkemizin Çeşitli Yörelerinde İşlenmiş Faili Meçhul Cinayetler Konusunda Araştırma Komisyonu 
Raporu”13 Esas No 10/90, Tarih 12.10.1995 Sayfa 162. 
8https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/TER%C3%96R%20VE%20%C5%9E%C4%B0DDE
T%20OLAYLARI%20KAPSAMINDA%20YA%C5%9EAM%20HAKKI%20%C4%B0HLALLER%C4%B0N
%C4%B0%20%C4%B0NCELEME%20RAPORU.pdf 
9http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/825871/BM_den_Turkiye_ye__Kayiplar_icin_mekanizma_kur.ht
ml 
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hukuki ve siyasi ortamın olmamasıdır. Ancak buna rağmen, silahlı militanların cenazelerinin defnedildiği 
mezarlık alanlarıyla ilgili yapılan başvurular üzerine faaliyetler yapılmıştır.  
Örneğin, İnsan Hakları Derneği Bitlis Şubesi’ne 27 Aralık 2017 ve 5 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan 
başvurularda başvurucular, çeşitli aile üyelerinin Bitlis Merkez Yukarıölek Köyü yakınlarındaki 
kamuoyunda Garzan Mezarlığı olarak bilinen, yaşamını yitirmiş silahlı militanların defnedildiği mezarlık 
alanındaki 279 sayıdaki mezarın açılarak içerisindeki cesetlerin defni kebir yoluyla alındığını basından 
öğrendiklerini ve kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini iddia etmişlerdir. 24 Aralık 2017 tarihinde İHD 
Bitlis Şubesi, söz konusu mezarlıkta bulunan 279 sayıdaki mezarın defni kebir yoluyla açıldığını ve 
cesetlerin çıkarıldığını olay mahallinde gözlemlemiş, gözlem bilgileri basınla paylaşılmıştır. 
9 Mart 2018’de Türkiye’de bu tip mezarlıkların oluşum süreci, ilgili ulusal ve uluslararası hukuk, AİHM 
kararlarının derlendiği “Bitlis İli Tatvan İlçesi Yukarıölek Köyü Yakınlarındaki Mezarlığın (279 
Mezar) Ortadan Kaldırılmasına Dair Rapor” basınla paylaşılmıştır.10 Bu rapor, yetkili merciilere 
gönderilerek defni kabir kararlarını alan Cumhuriyet savcısı ve sulh ceza hâkimi hakkında HSK 
tarafından adli ve idari soruşturma açılması, cenazelerin gerekli örnekler alınarak yeniden gömülmeleri, 
Türkiye’de bulunan ve henüz açılmayan toplu mezarlarla ilgili BM Minnesota Protokolü ve Kızılhaç 
ilkeleri uyarınca işlemler yapılmadığı sürece bu mezarlara dokunulmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu dönemde Ağrı, Hakkari, Gümüşhane ve Hatay’da yaşanan silahlı çatışmalar sonucu yaşamını yitiren 
silahlı militanların yakınları cenazelerin kendilerine teslim edilmesi için Derneğimize başvurular yapmış 
olup bu konuda da valilikler ile iletişime geçilmiştir. 

3) Faili Meçhul Cinayetler 
İHD yönetici ve üyeleri ile aktivistlerinin de katkısıyla faili meçhul cinayetlerin ve gözatında kayıp 
faillerinin yargı önüne çıkarılmasıyla ilgili açtırılan davalar bu dönem takip edilmiştir. Bu davalar 
cezasızlıkla mücadele başlığı altında anlatılmıştır. 
İHD üyesi sevgili Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma süreci Derneğimiz tarafından yakından 
takip edilmiş, Diyarbakır Barosu’nun her Cuma günü gerçekleştirdiği açıklama ve oturma eylemine 
dönem dönem Genel Başkan düzeyinde katılımlar sağlanmıştır. 

4) Geçmişle Yüzleşme 
Bu dönem bu konuda özel bir çalışma yürütülememiştir ancak darbelerin yıl dönümlerinde yapılan 
açıklamalarda, darbe davalarının takibi nedeniyle yapılan açıklamalarda ve Derneği temsilen katıldığımız 
çeşitli panel, konferans gibi etkinliklerde ve görüşmelerde geçmişle yüzleşme ile ilgili daha önceki dönem 
İHD tarafından hazırlanan yasa teklifine değinilmiş ve geçmişle yüzleşmenin önemi her fırsatta 
anlatılmıştır. Kaldı ki çalışmalarımızın büyük bir kısmı geçmişle yüzleşmenin gerekliliğini ortaya koyan 
çalışmalardır. 
 
 
 

 

 

                                                      
10 http://www.ihd.org.tr/bitlis-ili-tatvan-ilcesi-yukariolek-koyu-yakinlarindaki-mezarligin-279-mezar-ortadan-
kaldirilmasina-dair-rapor/ 
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KADININ İNSAN HAKLARI 
 
Kadınlara karşı ayrımcılık ve şiddetin binlerce yıllık tarihi boyunca kadın mücadelesi de aynı paralelde 
kimiz zaman artarak kimi zaman da azalarak da olsa devam etmiştir. 19. Yüzyıldan itibaren Kadın 
Hakları alanında örgütlü mücadele başlamıştır. Hakların kazanımları hiçbir zaman kolay olmamış ve bu 
mücadele tarihi boyunca kadınlar şiddete ve ayrımcılığa maruz kalmışlardır ve kalmaya da devam 
etmektedirler. 
Türkiye Anayasasının 10. Maddesinde “Kanun önünde eşitlik ilkesi” düzenlenmiştir. Ancak bu eşitlik 
ilkesine rağmen bugün kadınların geldiği nokta açısından hiç de iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. 
BM 2017 Yılı İnsani Gelişmişlik Raporu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) 2017 
endeksinde Türkiye, 0,317’lik TCEE değeriyle 160 ülke arasında 69. sırada yer aldı. Türkiye’de 
parlamentodaki kadın milletvekili oranı %14,6. Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş 
olanların oranı %44,05 iken, bu oran erkeklerde %66,0 olarak göze çarpıyor. Her 100.000 canlı doğumda 
16 kadın hayatını kaybediyor; ergenler arasındaki doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları arasındaki her 1.000 
kadında 25,8 olarak dikkati çekiyor. Kadınların işgücü piyasasına katılım oranı %32,4 iken, erkeklerde 
%71,9 düzeyinde seyrediyor. 
Türkiye’de kadın cinayetleri neredeyse sıradan bir hal aldı. Basında artık haber değeri bile taşımayan, 
günlük rutin bir şiddet vakası olarak değerlendiriliyor. Yargıda davalar, caydırıcı olmayan cezalar ile kadın 
cinayetleri deyim yerindeyse cezasızlıkla sonuçlanıyor. 2016 yılı başında 2018 yılı Ekim ayına kadar 933 
kadın katledilmiştir. Binlerce kadın ve çocuk şiddete maruz kalmaktadır.  
İnsan Hakları Derneği 22.11.2014 tarihinde Genel Merkezde yapılan MYK toplantısı sonucunda Kadın 
Sekreterliğini kurmuştur. 18. Genel Kurulunda Eş Başkanlık sistemi ile fiili olarak temsil edilmeye 
başlanmıştır. Çalışmalar bünyesinde Kadın Hakları Komisyonu faaliyetlerine devam etmiştir.  
Bu çalışmalar kapsamında; 
8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Gününde Basın Açıklaması Yapılmıştır. 
11 Ekim 2017’de Dünya Kız Çocukları Gününde Basın Açıklaması Yapılmıştır. 
8 Mart 2017’de Dünya Kadınlar Gününde “Kadınlar Pes Etmiyor” başlığı altında basın açıklaması 
yapılmıştır. 
13-14-15 Şubat 2018’de CEİD tarafından düzenlenen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Haritalama Raporları ve İzleme 
Göstergeleri Eğitimine kadın komisyonu tarafından katılım sağlandı. 
10-11-12 Nisan 2018’de CEİD tarafından düzenlenen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Haritalama Raporları ve İzleme 
Göstergeleri Eğitimine kadın komisyonu tarafından katılım sağlandı. 
30 Mayıs 2018 Tarihinde CEİD tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik İzleme Platformu Ankara 
Toplantısına kadın komisyonu tarafından katılım sağlandı. 
11 Temmuz 2018 Tarihinde CEİD tarafından düzenlenen Yerel Eşitlik İzleme Platformu Ankara 
Toplantısına kadın komisyonu tarafından katılım sağlandı. 
17-18-19 Nisan 2018’de CEİD tarafından düzenlenen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin 
Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Haritalama Raporları ve İzleme 
Göstergeleri Eğitimine kadın komisyonu tarafından katılım sağlandı. 
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ÇOCUK HAKLARI 
 
İnsan Hakları Derneği “Çocuk Hakları Çalışma Grubunun” 2016-2018 Dönemi Çalışma 
Programıdır. 
Günümüzde İnsan hakları mücadelesi çok geniş bir hak mücadelesi alanına tekabül etmektedir. Üretim, 
yönetim, tüketim ve paylaşım ilişkilerindeki değişmelere göre yeni hak mücadelesi alanları ortaya 
çıkmaktadır. Başka bir deyişle toplumsal sistem yeniden şekillenirken gruplar ve kitleler halinde yeni 
mağdurlar oluşmaktadır. Toplumsal sistemin yeniden şekillenişi bireyleri toplumsallıktan bencilliğe ve 
bireyciliğe özendirirken öte yandan sistemin yarattığı mağduriyetler karşısında da toplum içinde “tek 
başınasın” hissini vermekte ve bireyi çaresizliğe ve var olan duruma razı olmaya zorlamaktadır. 
Toplumsallık içinde kimlik ve kişilik kazanan birey önce toplumdan koparılmakta ve sonrasında kişiliği 
parçalanarak sömürü sistemi karşısında tek başına çaresiz olarak bırakılmaktadır.  
Oysa bireyin toplumsallık içinde değer kazandığı; sağlıklı bir toplumsal sistem inşasının birey - toplum, 
birey-doğa dengesinin sağlıklı kurulması ile mümkün olduğu tarihsel olarak doğrulanmıştır. İnsanlık ve 
insan hakları mücadelesi de öteden beri üretim, tüketim, yönetim ve paylaşım ilişkilerinin demokratik 
kurallara göre işlemesi talebini hak mücadelesinin temel bir ilkesi olarak ele almıştır. Buradan hareketle 
oluşan yeni toplumsal şekillenişe göre insan hakları mücadelesinin de yaratıcı yöntemler ve yeni araçlarla 
savunuculuk pozisyonunu güçlendirmesi zorunlu hale gelmektedir. 
İnsan hakları örgütleri ve hak savunucuları, uzun yıllar boyunca genel kabullerin arasında görünmez hale 
gelen hak alanlarını ve hak ihlallerini ısrarla devlet otoriteleri ve kamuoyunun gündemine taşımaları 
sonucu bugün pek çok özgün alana dair evrensel hak belgeleri ortaya çıkmakta ve insan haklarına dair 
standartlar arasında yerini almaktadır. Çocuklar, kadınlar, engelliler, mülteciler, gibi geniş toplumsal 
gruplar bir dönem sadece dezavantajlı gruplar olarak değerlendirilirken verilen mücadeleler sonucunda 
bu geniş toplumsal grupların hak ve hukuklarını düzenleyen evrensel belgeler ortaya çıkmıştır.  
Kuşkusuz çocuk hakları açısından en temel hak belgesi 20 Kasım 1989 yılında BM genel kurulunda en 
geniş konsensüsle, 193 ülkenin taraf olması ile kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Türkiye’nin 
de 1990 yılında taraf olduğu sözleşme 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Çocuklar açısından önemli hakları 
düzenleyen bildirge dört temel şemsiye hak üzerine bina edilmiştir. 

 Ayrım gözetmeme (Madde 2) 

 Çocuğun yüksek yararı (Madde 3) 

 Yaşama ve gelişme hakkı (Madde 6) 

 Katılım hakkı (Madde 12) 
İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları çalışma grubu olarak öncelikle yürürlükteki düzenlemelerin sayılan 
şemsiye hakların kullanımına negatif ve pozitif etkilerini gözlemleyerek kamuoyu ile paylaşmayı esas 
alacağız. 
Bu sözleşmenin dışında evrensel manada Türkiye çocuk haklarıyla ilgili olan 19’u bağlayıcı olmak üzere 
toplam 27 adet hak içerikli belgeye imza atarak bu sözleşmelere bağlı kalacağını ve iç hukukta gereğini 
yerine getireceğini beyan ve kabul etmiştir. Kuşkusuz devletlerin taraf olduğu hak temelli belgelerin 
yaşama geçirilmesi süreçlerini izleme, raporlama ve savunuculuk süreçleriyle görülen yetersizliklere 
dikkat çekme görevi demokratik kitle örgütleri ve bu alanda savunuculuk çalışması yapan hak 
örgütlerinin işi olmaktadır. 
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Derneğimizde kurulduğu günden beri bir yandan genel insan hakları mücadelesini sürdürürken öte 
yandan toplumun farklı gruplarının yaşadığı özgün hak alanlarına dair de çalışmalarına devam etmiştir. 
Kuşkusuz bu farklı ve özgün toplumsal gruplar içinde en geniş kesimini çocuklar oluşturmaktadır. 
Çocuklar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal gruplar içinde kırılgan ve her türlü ihmal, 
istismar ve hak ihlaline en açık olan grubu oluşturmaktadır. Bu gerçekten hareketle derneğimiz olanaklar 
ölçüsünde geçmişten günümüze çocuk hakları alanına ayrı bir önem vermiştir. 

BU TEMELDE: 
Derneğimizin Çocuk Hakları Çalışma Grubu 2016- 2018 çalışma dönemi içinde aşağıdaki 
çalışmaları yürütmeyi planlamıştır. 

1- 2016-2018 çalışma dönemi içerisinde dernek şubelerimizin bulunduğu her ilde çocuk hakları 
komisyonlarının kurulması ve var olanların daha da aktif hale getirilmesi yönünde çalışmaları 
sürdürülecektir. Dernek şube ve temsilciliklerimizin bulunduğu tüm illerde ve şubelerimizin 
çalışma alanına giren diğer illerde çocuklarla ilgili her konuda evrensel insan hakları belgeleri 
ve derneğimizin ilkeleri referansı ışığında taraf olunacak, izleme, raporlama ve 
savunuculuk çalışmaları yürütülecektir. Bu çerçevede evrensel insan hakları belgeleri ve 
derneğimizin ilkeleri ışığında başka hak örgütleri ve kurumlarla dayanışma içerisinde 
çalışmaya önem verilecektir. 

2- 2016-2018 çalışma döneminde derneğimizin öz kaynakları ve kapasitesi de dikkate alınarak; 
a- Gözaltı ve alıkonulma yerleri (cezaevleri, ıslahevleri, yurtlar, mülteci kampları) gibi 

yerlerde kalan çocuklar; 
b- Okullar, yatılı eğitim veren kurumlarda kalan çocuklar; 
c- Çalışan çocuklar, 
d- Çatışma ortamında zarar gören çocuklar; 
e- Mülteci, sığınmacı çocuklar alanları komisyonlarımız tarafından yakından takip 

edilecek bu alanlarda yaşanan hak ihlalleri konusunda izleme, raporlama ve savunuculuk 
çalışmasına öncelik verilecektir. 

Bu kapsamda 6 ay da bir olmak üzere düzenli olarak elde edilen verilerin kamuoyu ile paylaşılmasına 
çalışılacaktır. 

3- Daha güçlü bir çocuk hakları savunuculuğu için evrensel insan hakları belgeleri ve 
derneğimizin ilkelerine bağlı kalınarak uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde çalışma 
yürüten, ağ, birlik, girişim, platform gibi oluşumlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde 
olunacaktır. Bu temelde: 
a- İçerisinde aktif olarak yer aldığımız Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklığı 

Ağı’ ve Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı’ındaki 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

b- Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişiminin ve Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi 
Girişimi çalışmaları bu dönemde de sürdürülecektir. 

İçerisinde yer aldığımız ağ ve girişimlerin çocuk hakları alanında planlayacakları eğitim, seminer vb. 
kapasitemizi güçlendirecek çalışmalara komisyon üyelerimizin katılımı sağlanacaktır. Derneğimizin 
imkanları ölçüsünde Çocuk hakları komisyonlarında çalışan arkadaşlarımıza yönelik eğitim, seminer, 
çaliştay türü planlamalar yapılacaktır. 
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4- TBMM de daimî bir “Çocuk Hakları İhtisas Komisyonunun” kurulması için 
milletvekilleri ve siyasi parti gruplarıyla temaslar sürdürülecektir. Yıllık bütçelerde çocuklar 
için ayrılmış bir payın olması için çalışma yürütülecektir. 

5- Çocuklarla ilgili dağınık halde düzenlenmiş olan Mevzuat taraması yapılarak; Çocuk 
Hakları Yasası adıyla çocuklara özgü düzenlemelerden oluşan bir yasanın çıkarılması için 
çalışmalar yürütülecektir. 

6- Çocukların uğradığı hak ihlalleriyle ilgili tüm resmi makamlarla yazışma ve görüşme yolları 
da dahil olmak üzere; iletişim kurulmaya çalışılacaktır. Bu temelde Kamu Denetçiliği 
Kurumu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu gibi 
resmî kurumlarla temas halinde olunmaya çalışılacaktır. 

7-  Bölge temsilciliklerimiz, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz kendi faaliyet alanları içerisinde 
özgün çalışmalarını planlayarak çalışmalarını yürüteceklerdir.  

8- Yaşanacak güncel ve beklenmedik durumlar halinde evrensel belgeler ve derneğimizin 
ilkeleri çerçevesinde Merkez Yürütme Kurulumuzun bilgisi ve onayı ile tutum ve açıklama 
yapılacaktır. 

İHD ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU 
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CEZAEVLERİ 
 
“7 HAZİRAN 2018 Günü yitirdiğimiz merkezi komisyonumuz üyesi, aktif çalışanı, emektarı kardeşimiz, 
arkadaşımız Muhterem Süren’in emekleri ile hazırlamaya çalıştığımız faaliyet raporu. Her satırında emeği 
vardır. Hepimizde bıraktığı derin izler. Şimdi bir eksiğiz. Onu sevgiyle gülen gözleri ile hatırlayacağız.”  
 
2016-2018 CEZAEVLERİ 
MERKEZİ HAPİSHANELER KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 
Ülkemizde uygulanmakta olan Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkındaki Kanun; infaz koşullarının 
tespitinde, suçun kişilere ya da devlete yönelmiş olması, türü ya da mahkeme kararının niteliği yönünden 
ayrımcılık yasağına aykırı esaslara dayanmaktadır. Hapsetme, dışarıdaki sosyal yaşamdan fizikken ayrı 
tutmadır. Bu anlamda hareket özgürlüğünü kısıtlamayla sınırlı olarak uygulanması gerekir. Ceza 
hukukunun temel ilkeleri; cezanın ancak bir yargılama sonucunda ve ancak bir mahkeme tarafından 
verilmesini gerektirmektedir. BM Asgari Standartlar Kurallar gereğince de cezaevi koşulları ve 
uygulamalarının, “hapis cezasının elem ve acıyı arttırmaması” gerekmektedir. Bu kurallar bağlamında 
ülkemizde sistemli bir uygulama biçimine dönüşen ve giderek yaygınlaşan tecrit temelli cezalandırma 
yöntemlerini gözden geçirmek gerekmektedir.  
Tecrit temelli cezalandırma; insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermeyecek, düşünsel ve 
kültürel kimliğini korumasını sağlayacak hapsetme anlayışına dayanmaktan uzaktır. Temel insani 
gereksinmelerden ve uyaranlardan yoksun bırakarak zamana yayılmış tüketme, yok etme sonucunu 
yaratmaktadır. Tecrit ağır bir kişilik hakkı ihlali ve uzun erimli işkencedir. Ayrımcılık esasına uygun olarak 
“F; D; T; YÜKSEK GÜVENLİKLİ Kampüs” tipi cezaevlerindeki mahpusların cezaları, bu 
cezaevlerinde tek kişi tutma ya da küçük grup izolasyonu biçiminde çektirilmektedir. Bugüne kadar 
yapılan bilimsel araştırmalara göre tecrit sayılmayacak en az sayı on beştir. Ancak her toplumun kültürel 
ve geleneksel yapısı, sosyal ilişkilenme biçimleri ve aile üyelerinin sayısı, farklı asgari sayıları zorunlu 
kılabilir. Ülkemizde izalasyon sınırını belirlemeye yönelik ciddi bir bilimsel çalışma ve tespit yapılmış 
değildir.  
Yürürlükteki İnfaz Yasasına kaynaklık eden temel anlayış “suçu” hastalık, suçu işleyeni ise “hasta” olarak 
değerlendirmektedir. Mahpusları “iyileştirmek” adına insanın toplumsal varlığını hiçe sayarak, toplu 
alanların kullanımını “tredman koşuluna” bağlamaktadır. Yine şartlı salıverilme, ödüllendirme, bir kısım 
hakların kullanımında aranan “iyi halin” varlığını kabul etmek için; pişmanlık duyma, tam itaat - yani 
teslimiyet - kriteri kullanılmaktadır. Oysa insan haklarını temel alan infaz anlayışı; insani gelişmeye, 
sosyal, kültürel birikimi arttırmaya yönelik olanakları hak kabul eder. Bu hakların tanınmasını ve 
kullandırılmasını herhangi bir koşula bağlamaz.  
Bir hakkın varlığı, doğası gereği iktidara dokunulmaz ve yok edilmez bir alan yaratma yükümlülüğü verir 
ki; bu da hak ve iktidar kavramlarının her zaman karşılıklı ama birlikte var olduğu gerçeğini 
göstermektedir. Cezaevleri ise gözden uzak, kapalı mekânlar olmaları nedeniyle bu ortamdaki hak ve 
iktidar dengelerinin daha kolay bozulabildiği, hak ihlallerinin daha yoğun yaşanabildiği, Türkiye 
cezaevlerinde yaşanan örnekleri ile de görülmektedir. 
Ceza infaz mevzuatı işkence ve kötü muamele yasağı açısından tarandığında, yasağın değil serbestliğin 
esas olduğunu söylemek hiç de abartıya kaçmak olmaz. Gerçekten de ceza infaz mevzuatı, kişi hak ve 
hürriyetleri gözetilerek, infaz süreçlerinden beklenen kamusal yararın gerçekleşmesine yönelik 
uygulamalardan çok, modern öncesi ceza infaz sistemlerinde gözlenen ibretlik ceza verme, burnundan 
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getirme, sürüm sürüm süründürme, doğduğuna pişman etme gibi amaçlara yönelik uygulamaları 
öngörmektedir. Yani sistem, “modern bir ceza infaz sistemi”nden ve onun ceza ve tutukevinden çok,  
ceza sistemine ve onun zindan mantığına dayanmaktadır. Bu nedenle modern ceza infaz sistemlerindeki 
hukuki sorunları tartışmaya girişmek mümkün olmamakta, modern öncesi sorunlarla boğuşmak 
mecburiyeti doğmaktadır. Örneğin ıslah, iyileştirme ya da tretman denilen kurumun Türk Ceza İnfaz 
Sistemi’ndeki yeri, itirafa, itirafçılığa zorlama, kamu görevlisi gibi hareket etmeye mecbur bırakma, 
mahkemede kesilen cezanın katlanmasını sağlama gibi açıkça eski dönem mantığına uygundur. Burada 
iyileştirmenin modern ve iyi bir yönü bulunduğunu kast ettiğimiz sanılmasın, ama şunu kast ediyoruz: 
İyileştirmenin modern mantığındaki ihlalci kusurların yanı sıra, bir de eski ceza infaz sistemlerindeki 
insan hak ve özgürlüklerini hiç tanımayan kindar usullerinin yürürlükte tutulmaktadır. Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasındaki hücre uygulaması, açık bir “zindan” mantığına dayanmaktadır. “Zindan” 
terimini, suçta ve cezada kanunilik ilkesine uyulmayan, adil yargılama prensiplerinin geçerli olmadığı bir 
ceza sisteminin kapatma mekânı olarak kullanıyoruz. Disiplin cezalarının infaz süresini kısaltan imkânları 
ortadan kaldıracak şekilde kullanılması da bu durumun bir başka örneğidir. Ceza infaz sistemi, “ceza ve 
tutukevi” değil, ancak “zindan”a imkân tanımaktadır. 
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, hem mevzuat düzleminde hem de uygulama itibarıyla ağır bir hukuka 
aykırılık alanı oluşturmaktadır. Düzenlemenin kendisi, AİHM’nin Öcalan kararında belirtiği “umut 
ilkesi”ni yok ederek bir işkence ve kötü muamele yasağı ihlalidir. Sistemin “cezaevi”ni değil, “zından”ı 
temel aldığının en kuvvetli örneği ağırlaştırılmış müebbet hapis düzenlemesidir. Muhakkak 
kaldırılmalıdır. 
Ceza infaz mevzuatı tarandığında, işkence ve kötü muamele yasağının normlar hiyerarşisi tersine 
çevrilerek aşıldığına tanıklık ederiz. Çıplak arama bunun en açık örneğidir. Mevzuattan tamamen 
temizlenmelidir. 
Ceza infaz sisteminde “akıl hastalığı” tanımı ve bu tanıma bağlı uygulamalar da hukuka uygun değildir; 
işkence ve kötü muamele yasağı gözetilmeden düzenleme yapılmıştır.  “Akıl hastalığı” ve “ruhsal 
bozukluk” ayrımı gözetilerek mevzuatın düzenlenmesi, işkence yasağının aşılmasına yol açmaktadır. 
Örneğin, “Akıl hastalığı” sayılmayan klostrofobi (kapalı yerde kalma korkusu), kişinin ölümüne yol 
açabilecek düzeylere varabilir; sistem bunun gözetilmesini düşünmemiştir bile. Diğer hastalıklarda olduğu 
gibi psişik rahatsızlıklarda da ATK fonksiyonu, hak ihlallerinin bir başka nedenidir. Ceza ve 
tutukevlerinde sağlık konusunda yeni ve bağımsız sağlık kuruluşlarının rol alması gerektiği açıktır. 
Yetkili makamlarında hapishanelerde “İyileştirme” mantığı söylemini tamamen terk edilmelidirler. 
“İyileştirme “den söz etmek, cezaevinde tutulanın “kötü” olduğunu, “hasta” olduğunu kabul ederek yola 
çıkmak demektir. Kötü ve hasta birine “iyileştirme” uygulanması, konu sanki tıbbi bir meseleymiş gibi 
ele alınması demektir. Böylece ceza sistemi, bireysel ve sosyal sağlık kavramına yaslanmış olmaktadır. 
Zira kişinin bir fiilini suç olarak düzenleyip ceza sistemini onun üzerine oturtmak başka bir şey, kişinin 
kendisini, bizatihi varlığını bir sorun, bir suç, bir hastalık olarak görüp ceza sistemini onun üstüne 
oturtmak başka bir şeydir. Türkiye’deki sistem ikincisidir. Kökten değişmelidir. Bir şey “iyileştirilecek” 
ise infaz sisteminin kendisi, tüm ceza sistemiyle birlikte, iyileştirilmelidir. 
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. Yine 1987’de kabul edilmiş olan “Avrupa 
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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 haklar, temel ve 
vazgeçilemez kişisel özgürlükler alanı çok detaylı bir şekilde çizilmektedir. 
İHD hapishane sorunları üzerine bu güne kadar yapılan çalışmalardan biraz daha farklı olarak sadece 
sayıların soğuk yüzleriyle açıklanan mahpus ölümleri, sosyal-yaşamsal yetmezlikleri değil daha çok 
bunlara neden olan tarihsel süreçler egemen yaklaşımların tarihsel kökleri, sonuçları açısından kapsamlı 
bir çalışmayı hedeflemiş ve bu çalışma sonucunda İnsan hakları açısından oluşan itiraz noktalarının 
görünür kılınması, ortak bir dil, eylem bütünselliği oluşturularak özgürlüğünden mahrum bırakılan 
kişilere yönelik uygulanan insanlık dışı baskıcı ve yok edici zihniyetin değişmesinin sağlanması 
amaçlanmıştır. Aynı zamanda hapishanelerde özgürlüğünden mahrum bırakılan her türlü imha ve inkâr 
politikalarıyla yok edilmeye, kişiliksizleştirilmeye karşı direnen insan olma onurunu korumak için 
mücadele eden siyasi mahpuslar, kadınlar, çocuklar, engelliler, LGBTİ’liler ve tüm sosyal mahpusların da 
katılımı sağlanarak sorunların ilk ve gerçek ağızdan aktarımının sağlanması hedeflenmiştir 
Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin durumunun incelenmesi çoğunlukla hak bilincine ulaşmış 
“siyasi mahpusların” hak arama, baskı-direnme diyalektiğindeki ısrarcılıkları sayesinde mümkün 
olmaktadır. Bu nedenle genel olarak sosyal mahpuslar kadınlar ve çocuklar vd. önemli bir eksiklik olarak 
durmaktadır. Egemenlerin ise kısa ve uzun vadeli planlamada son derece rasyonel-akli bir sisteme sahip 
oldukları tartışmasız bir gerçekliktir.  
İHD Hapishaneler üzerine 2000’li yıllardan bu tarafa daha spesifik çalışmalar yapmaktadır. 
Hapishanelerin yapısı, tecrit uygulamaları, keyfi yaptırımlar işkence ve baskının boyutları, süren AG ve 
ölüm oruçları, yasaklamalar bu çalışmalarımızda veri kaynağımızı oluşturan daha çok mahpuslar ve 
avukatlarıdır. Tabi ki bu çalışmalarımız son derece önemlidir ve devam edecektir. 2000 yılından bu tarafa 
uygulanan F Tipi infaz uygulamalarının hukuksal alt yapısı inanılmaz bir dikkatle örülen ve mahpuslara 
onların yakınlarına ve topluma dayatılan TECRİT uygulamalarının en küçük bir ayrıntı dahi kaçırılmadan 
planlanan bir ideolojik konsept oluşudur. 
Tarih değişir cezaevleri gerçeği değişmez. 
2016-2018 çalışma dönemiz OHAL sürecinde geçirmiş olmamızdan kaynaklı hak ihlallerinde artış ile 
karşılaşılmıştır. Özelikle tek-tip uygulaması gündeme getirilmiş ve derneğimiz buna dönük tutum 
belgesini kamuoyu ile paylaşmış ve duyarlılık yaratılması için kampanyalar yapmıştır. 
 
ÇALIŞMA DÖNEMİMİZDE HAK İHLALLERİ TESPİTLERİMİZ 
Olağanüstü Hal (OHAL) ilanından sonra ceza ve tutukevlerinde 12 Eylül’ün askeri kapatma mekanlarını 
andıran bir dönüşümün meydana gelmiş olmasıdır. İstisnasız bütün görüşmelerde, “pek sorun 
yaşamadığını” söyleyen kişilerin bulunduğu yerlerde bile günlük sayımın askeri disiplin içinde yapılmasını 
sağlamaya yönelik bir çaba söz konusudur. Askeri disiplinle sayım yapabilmek için şiddete başvurulduğu 
birçok başvuruda dile getirilmiştir. Yine 12 Eylül günlerini andıran bir diğer uygulama da şiddet eşliğinde 
rastgele ve keyfi aramaların yapılmasıdır. Bu aramalarda tutuklu ya da hükümlünün şahsı da eşyaları da 
zarar görmektedir. 
Bazı yerlerde “hoş geldin dayağı” adı altında şiddet uygulandığı not edilmiştir. 
OHAL uygulamasının 12 Eylül’ü andıran bir diğer yanı da hem içeride tutulanların kendi aralarındaki 
iletişimin engellenme çabası hem de görüşlerin keyfi kısıtlanmasıdır. Çıplak arama bir rutin halini 
almıştır; üstelik birçok yerde çıplak aramanın aileden ziyaretçilere uygulanmak istenmesi de söz 
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konusudur. O kadar ki “Eziyet çekmesinler diye ailelerin gelmesini istemiyoruz” ifadesiyle defalarca karşılaşmış 
bulunmaktayız. 
OHAL sonrasındaki önemli dönüşümlerden biri de, yine tıpkı 12 Eylül günlerinde olduğu gibi, 
hapishane yönetimlerinin ve infaz koruma memurlarının Kürtçeye yönelik alerjisinin yeniden tezahür 
etmiş olmasıdır. Hapishanelere Kürtçe kitap alınmamaktadır. Fakat mesele bununla da sınırlı 
değildir. Kendi aralarında Kürtçe konuştukları için disiplin cezası alan, şiddete maruz kalan kişiler vardır. 
Bir anlatımda, Kürtçe konuşan birinin, “infaz memuruna hakaret etti” bahanesiyle hücre cezası aldığı dile 
getirilmiştir. Hiç Türkçe bilmeyen bir kişinin sayım sırasında arkadaşlarıyla Kürtçe konuşması, “Burası 
Türkiye, Türkçe konuşacaksın!” denilerek tehdit edilmesine yol açmıştır. 
Tehdit, OHAL sonrası çok yoğunlaşmış durumdadır. Fiziki işkence, “süngerli oda” adı altında 
kurumsallaşmış gibi görünmektedir. 
Hapishane yönetimleri ve infaz koruma memurlarının tutuklu ve hükümlülere sataşmaları, hakaret 
etmeleri birçok anlatımda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dışarıda meydana gelen olayların siyasal 
gerilimi artırdığı dönemlerde içerde tutuklu ve hükümlülere yönelik baskıların arttığı da getirilmiştir. 
Keyfiliğin geldiği noktalardan biri de kadın koğuşlarına erkek infaz koruma memurlarının girmesi 
olmuştur. 
Bir başka 12 Eylül’ü andıran uygulama ise bazı yerlerde siyasi mahpusların adli mahpuslarla birlikte 
tutuluyor olmasıdır. Özellikle Kürt tutuklu ve hükümlüler için bu durum ciddi bir tehlike arz etmektedir. 
Bazı yerlerde IŞİD ve “Fethullah Gülen Yapılanması” davalarının mahpusları, PKK davalarının 
mahpusları ile birlikte tutulmaktadır. 
Hapishanelerde tutulanların hak arama ya da bilgi edinme çabalarının karşılığı en iyi ihtimalle cevapsız 
kalmadır; mahpusların bu nedenle disiplin cezalarıyla karşılaşmaları yaygın bir tutum haline gelmiştir. 
OHAL döneminin hapishanelerde yol açtığı değişimlerden biri de sıkışıklıktır: Hemen hemen her yerde 
kapasite aşılmıştır. Bu da sağlık ve hijiyen sorunlarına yol açmaktadır. Sağlık durumu kötü olanlar 
açısından koşullar tehlike arz etmekte, sağlık durumu iyi sayılanlar da risk altına girmektedirler. Sağlığa 
erişim hakkının OHAL sonrası ciddi biçimde kısıtlandığı hemen her başvurumuz tarafından dile 
getirilmiştir. Sağlık sevkleri nedensiz geciktirilmekte, sağlık arayışı bir işkenceye dönüştürülmektedir. 
Örneğin bir anlatımda iki kişinin hastaneye kadar götürülüp muayene ettirilmeden geri getirildikleri ifade 
edilmiştir. Kelepçeli muayene de insan haklarına aykırı bir diğer rutindir. Kelepçeli muayene konusunda 
bir önemli anlatım da doktorların bunu talep etmesine yöneliktir. 
Yemeklerden şikâyetler kalınan yere göre değişse bile temiz suya erişim hemen hemen her yerde ciddi bir 
sorun olarak dile getirilmiştir. Vejetaryenlerin taleplerine dikkat edilmemektedir. 
Kamera alabildiğine yaygınlaştırılırken toplu fotoğraf çektirmenin bile yasaklanması döneme özgü 
tuhaflıklardan biridir. Birçok yerde en fazla üç kişinin fotoğraf çektirebildiği anlatılmıştır. 
Ceza İnfaz Kurumlarındaki OHAL öncesi ve sonrasını kapsayan bu uygulamalarda hapishane yönetimi 
açısından işkence ve kötü muamele başta olmak üzere yasağın değil serbestliğin esas olduğunu söylemek 
hiç de abartıya kaçmak olmaz. Gerçekten de ceza infaz mevzuatı ve bağlı uygulamaları kişi hak ve 
hürriyetleri gözetilerek, infaz süreçlerinden beklenen kamusal yararın gerçekleşmesine yönelik 
uygulamalardan çok, modernizm öncesi ceza infaz sistemlerinde gözlenen ibretlik ceza verme, 
burnundan getirme, sürüm sürüm süründürme, doğduğuna pişman etme gibi amaçlara yönelik 
uygulamaları öngörmektedir. 
OHAL sürecinde başvurucularımızla görüşme yapmak isteyen hukukçu komisyon üyelerimizde yığınla 
hak ihlali tespit etmişler ve bizzat hak ihlaline maruz kalmıştırlar.  
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OHAL ile birlikte Avukata kayıt mahallinde görüşeceği her müvekkil için ayrı görüş kâğıdı doldurma 
zorunluluğu getirilmiş olup ayrıca avukatın kimlik bilgileri ile mahpusun suçunun yazılması da 
istenmektedir. Bu kısımda hem asker hem de gardiyan tarafından tutulan iki ayrı deftere aynı bilgiler 
yazılıp, avukatlara imzalatılmaktadır. Bu işlemlerden sonra avukatlar oturma yerleri dahi olmayan kamera 
ile gözetlenen bir bekleme salonuna alınarak ayakta 3 saate yakın bir süre bekletilmektedir. 
Elle üst ve çanta aramasından sonra ikinci giriş binasına alınan avukat çift taraflı kamera ile gözetlenen 
bu binada yarım saat ayakta bekletildikten sonra 2. binaya alınmakta, bu binada hem elektronik cihazlarla 
hem de elle üst araması yapıldıktan sonra el tablosuna duyarlı ve kart okuyucu ile açılan kapıdan içeri 
girebilmeyi başarmaktadır. Ele duyarlı ve fişleyen kart sisteminde karta yüklenen bilgilerle o kişinin 
parmak uçları eşleştirilmektedir.  
Mahpusun bulunduğu bloğun dışındaki bloklara ait avukat görüş odaları boş olsa dahi bu odalarda görüş 
mümkün olmamakta avukat müvekkilinin bulunduğu bloğun görüş odasının boşalması için 
bekletilmektedir. Görüş odalarının az sayıda olması, bir görüş odasında ancak bir avukatın görüş 
yapabilmesinden kaynaklı, diğer avukatlar görüş için sıraya girmek ve beklemek durumunda bırakılmıştır. 
Mahpusların bulunduğu hücreler ile avukat görüş odaları arasındaki mesafe oldukça uzak olup, görüşe 
getirilmeleri uzun zaman almaktadır. Ayrıca mahpusların görüş odasına alınması birbirlerini görmelerine 
engel olacak şekilde düzenlenmiştir. Yani görüş yapan mahpus hücresine götürülmeden diğeri 
getirilmemektedir. Bu uygulama ve görüş odalarının az sayıda olmasından kaynaklı birçok avukat görüş 
yapamadan geri dönmek zorunda kalmaktadır. 
Avukat ve mahpus, görüş odalarına ayrı kapılardan alınmakta ve bu iki kapı da infaz koruma memurları 
tarafından arkadan kilitlenmektedir. Avukatın odadan çıkması için önce mahpusun çıkması 
gerekmektedir. Avukatların hapishane görüşmelerinde onur kırıcı bir şekilde elle üst araması 
dayatmasıyla karşılaşmaları ve benzer diğer muameleler avukatların meslek gereklerini yapabilme 
zorluğunun çok vahim bir başka boyutudur ve kabul edilemezdir.  
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 iç çamaşırlarını 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. Özellikle kadın avukatlara yönelik elle arama taciz ve aşağılama 
boyutuna vardırılmakta, iç çamaşırlarının çıkartılması istenmektedir. Bu uygulamanın hukuka aykırılığı 
dile getirildiğinde görevli albay tarafından “gözaltına alınmakta” tehdit edilmektedirler. 
 
2016-2018 ÇALIŞMA DÖNEMİZDE TESPİTLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ 
A-) TECRİT ● Tek kişilik izolasyon ya da üç kişilik küçük grup tecridi rejimleri fiziksel- psikolojik 
sosyal bütünlüklerini bozmaktadır. Derhal kaldırılmalıdır.  
● Adalet Bakanlığı’nın 45/1 sayılı genelgesinin özellikle F tipi hapishanelerinde hayata geçirilmesi 
sağlanmalı. Tecridin olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için mevzuattaki programların dışında da 
mahpusların bir araya gelmeleri sağlanmalı, faaliyetler konusunda farklı seçenekler sunulmalı.  
● Mahpusların sosyal ve kültürel aktivitelerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.  
● Mahpuslarla ilgili olarak “ayrımcılık yasağına” aykırı düzenlemeler ve OHAL uygulamalarından 
vazgeçilmelidir.  
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B-) İŞKENCE  
● Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslararası hukukun 
emrettiği şekilde insana yaraşır bir şekilde bir muamele gösterilmelidir.  
● Çıplak arama gibi insanlık onuruna aykırı uygulamalar son bulmalıdır.  
● Mahpuslar üzerinde psikolojik baskı unsuru olarak, Mahpusların özel yaşam alanlarını dahi kayıt altına 
alan kamerayla izleme uygulamasından vazgeçilmelidir.  
● Başta yaşam hakkı ihlali, işkence ve kötü muamele iddiaları olmak üzere hapishanelerde yaşanan hak 
ihlalleri etkin bir şekilde soruşturulmalı ve sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. ● Uluslararası 
standartlarla yasaklanan zincir, demir vb. gibi kısıtlama araçlarının kullanılması önlenmeli, kısıtlama 
araçları cezalandırma amacıyla kullanılmamalı.  
● İşkence iddialarında, muayeneler İstanbul Protokolü uyarınca standart adli muayene formu kullanılarak 
yapılmalı.  
● Mahpusların muayeneleri yalnız ya da kimsenin duyamayacağı bir ortamda yapılmalı. Bu sağlanamazsa, 
muayene deki kişilerin kimlik bilgileri rapora yazılmalıdır.  
● Hapishane hekimi ve tıbbi personelinin İstanbul Protokolü eğitimi almaları sağlanmalıdır.  
● İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Ek Protokolü’ne uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim 
mekanizmalarının oluşturulması sağlanmalıdır.  
C-) SAĞLIK  
Uluslararası mevzuat devletlerce özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkı konusunda 
devletlere pozitif yükümlülükler yüklemiştir. Devletler, özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişilerin sağlığa 
erişim hakkı konusunda özgür bireylerle eşit şartlarda bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu 
bağlamda;  
● 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun cezanın infazının hastalık nedeniyle ertelenmesine ilişkin 16. 
Maddesi’nin ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm mahpuslarla ilgili 25. Maddenin ağır hasta 
mahpusların serbest bırakılmasını engelleyen hükümlerinin değiştirilmesi ve hapishanelerde bulunan tüm 
ağır hasta mahpusların derhal serbest bırakılması gerekmektedir.  
● Hapishanede sağlanan tıbbi bakım hizmeti, hapishane dışındaki olanaklarla eşit hale getirilmelidir. 
Sağlıklı yaşam koşullarına, tıbbi bakıma erişim sağlanmalı; sağlık hizmetleri ve hekimle görüşme talepleri 
gereksiz gecikme olmaksızın karşılanmalıdır.  
● Mahpuslara kelepçeli tedavi gibi onur kırıcı muamelelerden vazgeçilmeli, bu tarz muamele gösteren 
hekimler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmalı ayrıca hekimlere İstanbul Protokolü eğitimi 
sağlanmalıdır.  
● Yemekler, yeterli besin değerine sahip ve makul çeşitlilikte olmalı, Sağlık sorunu olan mahpuslara 
hekim kontrolünde özel diyet yemeği verilmeli.  
● Kantinde satılan ürünler yeterli çeşitlilikte ve hapishane dışındaki fiyatlarda, hatta daha düşük düzeyde 
olmalı,  
● İnfazların ertelenmesi hususunda gecikmelere neden olan ve objektif olmayan raporlarda imzası 
bulunan Adli Tıp Kurumu’nun bir an önce devreden çıkarılması, İstanbul Protokolüne uygun bir şekilde 
tam teşekküllü devlet hastanelerinin ve üniversite hastanelerinin vereceği raporların yeterli görülmesi 
gerekmektedir.  
● Hapishanelerin; sivil toplum kuruluşlarının, bağımsız izleme kurullarının, özel olarak da hasta 
mahpuslar sorunuyla ilgili olarak İHD, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipler Birliği (TTB) 
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gibi kuruluşların denetimine açık hale getirilmeli, OPCAT’a uygun bağımsız ulusal önleme mekanizması 
kurulmalıdır. 
D-) DİSİPLİN CEZALARI VE ŞİKÂYETLER 
● Adeta mahpusları sindirme araçları haline gelen, Disiplin suç ve cezalarında, insan haklarına aykırı yasal 
düzenlemeler kaldırılmalı, pratikten kaynaklanan hukuka aykırılıklar giderilmelidir.  
● “Hapis içinde hapis anlamı taşıyan” Hücre Cezası, Mevzuattan çıkarılmalıdır.  
● Başvuru ve şikâyetlerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve derhal gerekli mercilere ulaştırılması 
sağlanmalı.  
● Adli ve idari mekanizmalar, yapılan başvuru ve şikâyetlerle ilgili etkin soruşturma yürütmelidir.  
● Hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim 
sağlanmalı.  
E-) İLETİŞİM  
● OHAL kısıtlamalarından derhal vazgeçilmelidir.  
● Avukatlarla görüşmenin ve yazışmaların mahremiyeti sağlanmalı, resmi kurumlar ve avukatlarla 
yazışmaların denetimi engellenmelidir.  
● Mahpusların aile ve dış dünya ile temas hakkı engellenmemelidir.  
● Mahpuslar uluslararası ve ulusal mevzuatın emrettiği şekilde ailelerine ve avukatlarına mümkün 
olduğunca yakın hapishanelere konulmalıdır.  
● Gazete, dergi, kitap kısıtlaması vb. gibi çağ dışı yaklaşımlar terk edilmelidir.  
● Anadilde görüşme ve yazışma hakları yasal güvence altına alınmalı, engellemeler kaldırılmalı.  
● Mekân ve üst aramaları insan onuruna aykırı olmamalı. 
 
MERKEZİ HAPİSHANELER KOMİSYONU OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ 
Merkezi hapishaneler komisyonumuz genel merkezde genel sekretere bağlı cezaevlerinden sorumlu genel 
sekreter Yrd. Hapishaneler alanında çalışma yapan MYK üyeleri ve şube komisyonlarından temsilcilerin 
katılımıyla oluşan bir yapılanmadır. 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 eylem sellikler ve ortak yapılan yerel etkinlikler örgütlenmiştir. 2016-2018 yılı 
komisyonumuz adına işkence kötü muamelenin sistematik olarak cezaevlerinde varlığının gösterdiği yıllar 
olarak geçecektir. Kaba dayağın ve çıplak arama altında darp edilmelerin, koğuş aramalarında hazırolda 
bekletmenin ve karşı çıkanın yere yatırılarak başını ayaklarıyla ezecek kadar vahşetin yaşandığı yıllardır. 
Komisyonumuz çalışma döneminde hasta mahpus çalışmasına özel bir önem vererek, şubelerin haftalık 
eylem sellikleri merkezi olarak eylem takvimleri ile çalışma yapmıştır. Yine çalışma dönemimizde dört 
defa hasta mahpus listesi güncellenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Adalet bakanlığı ve ceza ve tevkif evleri müdürlüğü bu dönemde randevu talebimiz bir kere kabul 
görülmüştür. Genel başkanımız ve komisyon üyelerimiz ziyaret gerçekleştirmiş özelikle tek-tip 
uygulamasının gerçekleşmesi halinde yaşanacak sıkıntılar üzerine görüşlerimiz paylaşılmıştır. 
Komisyon üyelerimiz ile dönemizde 3 toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca komisyon üyelerimiz ile bölgesel 
toplantılar şube ziyaretleri yapılarak çalışmalar üzerine görüş alışverişleri yapılmıştır. 
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28.11.2016 Karadeniz Hapishaneleri,30.11.2016 Balıkesir, Düzce, Bandırma, Tekirdağ, Edirne 
Hapishaneleri,04.04.2017 Karaman Ermenek,07.02.2017 Çorum, 13.01.2017 Van Hapishaneleri 
19.04.2018 Karaman M Tipi Hapishanesi,27.03.2018 Patnos Hapishanesi,25.03.2018 Erzincan 
Hapishanesi,15.11.2017 Ağrı hapishanesi komisyon üyelerimiz tarafından ziyaret edilerek gözlem 
raporları paylaşılmıştır. 
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Çukurova Bölgesi 
komisyon üyelerimiz tarafından sistemli olarak bölgesel hapishaneler raporları kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
15.02.2017 günü 25 hapishanede başlatılan açlık grevi çok yakından takip edilmiş, mahpuslar günlük 
ziyaret edilerek sağlık durumları başta olmak üzere kilo kayıpları, vitamin destekleri, ailelerine erişimleri, 
hapishane idaresi görüşmeleri, hapishane hekimi ile görüşmeler dahil olmak üzere takipleri yapılmıştır. 
Açlık grevi sonrası sağlık sorunları hakkında bilgi verilmiş ve süreçleri takip edilmiştir. 
OHAL yasakları nedeniyle ortak eylem selliklerde aksamalar yaşanmıştır. İzmir Ankara ve İstanbul 
şubelerimiz hasta mahpus eylemlerini sürdürmüşler ortak açıklamalar dönemimizde azalmıştır. 
İmralı Hapishanesi’nde Abdullah Öcalan üzerinde devam eden devam eden tecridin kaldırılması 
konusunda Adalet Bakanlığı’na ve CPT’ye müracatlar yapılmıştır.  
Türkiye cezaevlerinin durumu ile ilgili Strassbourg’da CPT merkezinde görüşmeler yapılmıştır.  
Hapishanelerde tutulan milletvekili ve belediye başkanlarının durumu ile ilgili olarak gerekli ziyaretler 
yapılmış ve bu konuda özel bir rapor hazırlanmıştır.  
31,07.2018:  
http://www.ihd.org.tr/agir-hasta-mahpuslar-icin-yasam-hakki-istiyoruz/ 

19.04.2018: 
http://www.ihd.org.tr/karaman-m-tipi-kapali-cezaevinde-yasandigi-iddia-edilen-hakihlallerine-iliskin-ihd-raporu/ 

27.12.2017: 
http://www.ihd.org.tr/mutlak-cezasizlik-ve-mahpuslara-tek-tip-elbise-dayatmasi/ 

10.12.2017:  
http://www.ihd.org.tr/cezaevlerinde-insan-haklari-icin-mucadele-ve-dayanisma-gunu/ 

25.10.2017:  
http://www.ihd.org.tr/elazig-hapishaneler-raporu/ 

22.12.2017:  
http://www.ihd.org.tr/mahpuslarin-diliyle-turkiye-hapishanelerinde-hak-ihlalleri-raporu/ 

08.11.2017:  
http://www.ihd.org.tr/avukat-engin-gokogluna-hapishanede-iskence/ 

20.04.2017:  
http://www.ihd.org.tr/suresiz-donusumsuz-aclik-grevlerine-sebep-olan-kosullar-devam-ediyor/ 

27.03.2017: 
http://www.ihd.org.tr/hasta-mahpus-mehmet-yildizbakan-cezaevinde-yasamini-yitirdi/ 

10.02.2017:  
http://www.ihd.org.tr/hasta-mahpus-mehmet-yildizbakan-cezaevinde-yasamini-yitirdi/ 
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ANAYASA ÇALIŞMALARI 
 
Geçmiş dönemlerde Türkiye’nin yeni ve demokratik Anayasa ihtiyacı ile ilgili yaptığımız çalışmalar 
kapsamında hazırlanan “İHD’nin Anayasa Önerileri” ile ilgili bu dönem çeşitli panel ve seminerlerde dile 
getirilmeye devam edilmiştir.  
Ancak Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği referandum ile 12 Eylül 1980 darbe döneminde 
hazırlanan Anayasa’dan daha da geriye giden bir anayasa değişikliği gerçekleştirmiştir. Tek kişi yönetimi 
diye adlandırılan bu anayasa değişikliğine karşı İHD kendi önerilerini hazırlamış ve kamuoyu ile 
paylaşmıştır.  
İHD, referandum öncesi süreçte çeşitli kurum ve kuruluşların oluşturduğu “Demokrasi Koordinasyonu” 
ile birlikte çalışmalara katılmış, eylem ve etkinliklerde bulunmuştur.  
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ÇEŞİTLİ PLATFORMLAR 
 
Roboski Adalet Platformu 
28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve 34 sivilin yaşam hakkının ihlal edildiği Roboski Katliamına 
ilişkin İHD olarak çalışmalarımızı 2016-2018 döneminde de sürdürdük. Çalışmalarımızın temelinde 
yaşamını yitiren mağdurların unutulmaması, fail ve sorumlularının ortaya çıkarılıp gerekli ceza adaletinin 
sağlanmasının önünde engel olan cezasızlık politikasının son bulması yer almaktadır. 
Bu çerçevede başta İstanbul ve Ankara şubelerimiz olmak üzere Roboski Katliamına ilişkin aylık 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Roboski Katliamına ilişkin sürecinin kamuoyu ve ilgili kurumların gündeminde kalabilmesi için diğer 
kurumlarla koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. 17 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Encü ve Diğerleri v. Türkiye başvurusunu iç hukuk yolları 
tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulması üzerine Diyarbakır Barosu, İHD, Mülkiye İnsan 
Hakları Merkezi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) olarak 23 Mayıs 2018’de Genel Merkezimizde 
basın toplantısı düzenlenmiştir. 
Roboski Katliamının faillerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması, ceza adaletinin sağlanması ve bir bir 
bütün olarak cezasılık politikasına son verilmesi benzer ağır insan hakları ihlallerinin yaşanmasının 
önlenmesi için önemlidir. Bu çerçevede, İHD’nin 2018-2020 döneminde de Roboski Katliamı ile ilgili 
çalışmalar yürütmesi ve bu konudaki çabalarını geliştirmesi gerekmektedir. 
Denge Denetleme Ağı Çalışmaları 
Yeni Anayasa çalışmaları sırasında oluştrulmuş bulunan Denge ve denetleme Ağı çalışmaları bu dönem 
de sürdürülmüş olup derneğimiz adına katılım sağlanmıştır. Ancak Anayasa’nın daha da otoriter bir 
karakter kazandığı bu dönemde bu ağın çalışmaları pasif kalmıştır.  
küçük Millet Meclisi Çalışmalarına Katılım 
Yerellerdeki sivil toplum örgütleri ile parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin bir araya 
gelmesini amaçlayan toplantılar şeklinde çalışma yürüten bu grubun çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  
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DARBELER DÖNEMİ HUKUSAL SÜREÇ 
 
Bu dönem geçmiş dönemden müdahil olduğumuz 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile 28 Şubat 1997 
postmodern darbe davalarının takibi yapılmıştır.  
Bu darbelerin yıldönümlerinde Genel Merkez tarafından basın açıklamaları yapılmıştır.  
12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştiren Ahmet Kenan Evren ve Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki 
darbe davası Genel Başkan Öztürk Türkdoğan tarafından takip edilmektedir. Bu davada İHD’nin 
kuruluş tarihi itibariyle darbeden sonra kurulması nedeniyle müdahillik talebi kabul edilmemiştir. Ancak 
başta Berfu Ana olmak üzere çeşitli mağdur ve müştekilerin avukatı olarak Genel başkan’ın aynı 
zamanda İHD Genel Başkanı olduğu belirtilerek İHD’nin dolaylı müdahilliği kabul edilmiştir. Davada 
2014 yılında sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve rütbelerini sökülmüştü. Yargıtay 16. Ceza 
daire 2017 yılında sanıkları ölmesi nedeni ile davanın düşmesi gerektiğini belirtip kararı bozmuştu. 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi bu karara uyarak davanın düşmesine karar verdi. Bu karar tarafımızdan 
temyiz edildi. Halen Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde temyiz incelemesi sürmektedir.  
İHD adına Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın müşteki olduğu ve 28 Şubat 1997 yılında yapılan darbe 
girişimiyle ilgili generallerin darbeye teşebbüs etmekten yargılandığı dava Ankara 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’de devam edildi. Mahkeme, 13 Nisan 2018 günü karar verdi. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik 
Bir, Erol Özkasnak’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
verildi, bu cezalar iyi halden dolayı müebbet hapse çevrildi. Sanıklar sağlık ve yaş durumu nedeniyle 
tutuklanmadı. Bunun yerine yurtdışı çıkış yasağı ve ayda bir imzayı kapsayan adli kontrol uygulanmasına 
karar verildi. 21 sanığın ayrıca rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Ancak sanıkların İHD gibi 
kurumlara yönelik hazırladıkları Andıç ve Güçlü Eylem Planları nedeniyle yargılanmaları 
gerçekleştirilmedi. 
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EKONOMİ VE SOSYAL HAKLAR 
 
2016-2018 İHD EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 
İnsan hakları genel çerçevesi kapsamında ikinci kuşak haklar arasında yer alan ekonomik ve sosyal haklar, 
tarihsel kökleri itibariyle çok gerilere giden İnsan Hakları Kavramı içerisinde önemli yere sahiptir. 
Temel İnsan Hakları kavramı içerisinde yer alan Çalışma, barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi haklara 
ulaşımı ağlayan ekonomik ve sosyal haklar alanında kontrolsüz kar hırsı, kayıt dışı ekonomi, ucuz iş gücü, 
sermayenin teknoloji ile geliştirdiği otomasyon sistemleri nedeniyle ülkemiz baş ta olmak üzere bütün 
dünyada ciddi sorunlar yaşanmaktadır. 
Endüstriyel gelişim ile birlikte insan emeğine yönelik ihtiyacın sınırlı hale gelmesiyle ortaya çıkan yoğun 
işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, ağır ve uzun çalışma koşuları, sermayenin talepleri doğrultusunda 
siyasal iktidarlar tarafından yürürlüğe konulan adaletten yoksun iş kanunları, esnek, güvenceden yoksun 
çalışma şartları, emeği adeta köleleştiren özel istihdam büroları, ek maliyet unsuru diye alınmayan iş 
güvenliği önlemleri ve denetimsizlik nedeniyle iş katliamına dönüşen yoğun iş kazaları, sendikal 
örgütlenmenin olanaksız hale getirilmesi gibi faktörler yoğun insan hakları ihlallerine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla ekonomik ve sosyal haklar alanında böylesine yoğun hak ihlallerinin yaşandığı ülkemizde 
İnsan Hakları Derneği olarak bu alanla ilgili duyarsız kalmamız düşünülemezdi. 
Kuşkusuz ekonomik ve sosyal haklar alanında yaşanan ciddi sorunlar mevcut yapısal nedenlerle sınırlı 
kalmamaktadır. 15 Temmuz darbesi ardında yaşanan yoğun hak ihlallerinin bu alana olan yansımaları 
ciddi ve yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 
Bu nedenle İnsan Hakları Derneği birçok alanda olduğu gibi ekonomik ve sosyal haklar alanında da 
oluşturduğu komisyon ile yaşanan hak ihlallerini Raporlamak, yazılı sözlü basın açıklamalarıyla görünür 
kılmak, kamuoyu ile paylaşmak suretiyle bu alanda yaşanabilecek hak ihlallerini sınırlamak üzere 
çalışmalar yürütmektedir. 
Komisyonumuz sektör el hak ihlalleri yanı sıra 15 Temmuz 2015 tarihinde yaşanan darbe girişimi 
ardından hükümet tarafından yürürlüğe konulan OHAL ve KHK’lerin yol açtığı hak ihlallerini zaman 
zaman yaptığı açıklamalarla kamuoyu ile paylaşmıştır.  
KHK’lerle kamu da yapılan ihraçlar, on binlerce kamu çalışanı için “arındırma- açlıkla terbiye” biçimine 
dönüşmüştür. Siyasal iktidarın kendisine muhalif bulduğu 140 bini aşkın kamu çalışanının çalışma hakları 
ellerinden alınarak mağdur edilmişlerdir. OHAL yönetimi ve bu yönetimin uyguladığı KHK’ler ilan ediliş 
sebeplerinin çok ötesinde sonuç ve mağduriyetlere yol açmıştır. 
Hiçbir hukuk kuralı ve uluslararası sözleşmeye uymayan uygulamalar önemli sayıda mağdur aile açısından 
ciddi sosyal ve psikolojik yaralar açarak yıkıcı sonuçlara yol açmıştır. Psiko- travma tik sonuçlar onlarca 
ailenin perişan olmasına yol açmıştır. Travmalar sonucunda onlarca mağdur insan ya intihar ederek ya da 
ağır travmalara dayanamayarak hayatını kaybetmiştir. 
Komisyonumuzun OHAL şartlarında bu alanda gerekli ve yeterli çalışmaları yapabildiğini söylememiz 
olanaksız elbette. Demokratik hak ve ifade özgürlüğünün engellenmesi bu alanda ki çalışmalarımızı da 
olumsuz etkilemiş yeterli çalışma yapmamıza olanak bırakmamış, yapılan itirazlar önemsenmemiştir.  
2018 yılının eylül ayında ekonomik ve sosyal haklara yönelik sistematik saldırılardan biriside 3. hava 
limanı inşaatında çalışan emekçilere yönelik saldırı ve tutuklamalar olmuştur. İşçilerin son derece masum 
ve insani talepleri şiddetle baskılanarak beş yüze yakın işçi gözaltına alınmış, işçilerin haklı ve masum 
talebi terörize edilmiştir. 
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ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİ VE VİCDANİ RED 
 
İHD, her zaman şüpheli bir şekilde askerde yaşamını yitiren askerlerin ailelerinin adalet arayışının 
yanında oldu.  
2016-2018 yılları arasında yaşanan OHAL nedeniyle, askerde yaşamını yitiren askerlerin ailelerin herhangi 
bir faaliyeti olmamıştır. İHD olarak biz de bu dönemde bu alanda bir çalışma gerçekleştiremedik.  
İHD olarak bundan sonra da şüpheli bir şekilde askerde yaşanan ölümleri ile ilgili olarak ölümlerin 
sorumlularının bulunup cezalandırılması, soruşturmaların sivil savcılıklar tarafından yapılması ve adaletin 
yerini bulması için çalışmalarımız sürecektir. İHD olarak ailelerin adalet mücadelesinin yanında olmaya 
ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.  
İHD Genel Kurul kararı gereği vicdani ret hakkının tanınması için çabamız sürecektir. 
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR 
 
Bu dönem, OHAL’in de etkisiyle ifade özgürlüğü alanında oldukça yoğun ihlallerin yaşandığı bir dönem 
olmuştur. 
Eş genel başkanımız Emire Eren Keskin hakkında 140’ın üzerinde açılan ifade özgürlüğü davaları ile 
gazetecilere yönelik davalar incelenerek “İfade Özgürlüğü, 2017” kitabı çıkarılmıştır.  
Eren Keskin’in hapse girmemesi için uluslararası alanda devam eden kampanyalara destek verilmiş, 
dönem dönem Genel Merkez olarak bu konuda açıklamalar yapılıp, çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. 
İfade özgürlüğü ile ilgili olarak Euro Med ile birlikte proje kapsamında davaların izlenip raporlanması 
çalışması yapılmaktadır. 
Genel Merkezimiz toplumsal muhalefete mensup kesimler ile aydın, yazar, gazeteci, akademisyen, avukat 
ve insan hakları savunucularının esasında ifade özgürlüğü yasakları kapsamında değerlendirebileceğimiz 
soruşturma ve davalarını izlemektedir.  
Ocak 2018’de Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik müdahalesi öncesi ve müdahalesi sırasında 
İHD ve TİHV olarak gerekli tutumlar alınmış ve açıklamalar yapılmıştır. Genel Merkezimizin bu 
açıklamaları üzerine sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapan ve paylaşımlarda bulunan İHD 
yönetici ve üyelerine yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleşmiştir. Genel Merkezimiz bu 
konularla ilgili gerekli açıklamaları yapmış ve hukuk komisyonumuz elverdiği ölçüde davaları izlemeye 
çalışmaktadır.  
Genel Merkezimizin birçok çalışması esasen ifade özgürlüğü alanındaki yasaklayıcı ve cezalandırıcı 
uygulamalara karşı faaliyetlerdir. En son MHP’nin infaz indirimi yasa teklifine karşı Genel Merkez 
Hukuk Komisyonu’nun hazırladığı “Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikler” raporu ifade özgürlüğü 
alanındaki sorunları çok net olarak ortaya koymaktadır. Bu rapor üzerinden resmi kurumların yanı sıra 
demokratik kamuoyu nezdinde çok sayıda girişimde bulunulmuş, açıklamalar yapılmış ve diplomatik 
misyonlara bilgi verilmiştir. 
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BARIŞ ÇALIŞMALARI 
 
Bu dönem de İHD’nin barış çalışmaları devam etmiştir. Kürt Sorunu’nda yeniden silahlı çatışma 
dönemine girilmesi barış çalışmalarının yaygın olarak yapılmasını engellemiştir. Ancak İHD olarak her 
fırsatta ve platformda barışa olan ihtiyaç sürekli gündemde tutulmuştur.  
Başta Eş Genel Başkanlar olmak üzere İHD MYK üyeleri ve şube başkanları katıldıkları toplantı, panel, 
sempozyum gibi etkinliklerde İHD’nin Nisan 2013’te hazırladığı “Halkların Hakları” çalıştayı sonuç 
bildirgesine uygun olarak barış çalışmalarını sürdürmüştür.  
Eş Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın Türkiye’de ve dünyada çatışma çözümü üzerine çalışmalar yapan 
DPI bünyesindeki çalışmaları sürmüştür. Bu kapsamda İrlanda, Norveç ve Türkiye’deki toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında barış çalışmaları yapan farklı kuruluşların Türkiye ve Türkiye dışı 
çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  
Denilebilir ki bu dönem OHAL nedeniyle sokağı en az kullanabildiğimiz, ancak her fırsatta barış talebini 
sürekli dile getirebildiğimiz bir dönem olmuştur.  
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IRKÇILIK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELE 
 
Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı Kamisyon çalışmalarını ağırlıklı olarak İstanbul merkezli olarak 
yapmaktadır.  
Coğrafyamızda yaşanan ırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık, farklılıklara düşmanlık, nefret söylemi örneklerini 
kayda geçirmeyi amaçlayan komisyonumuz, çalışmalarına devam ediyor.  
Her yıl olduğu gibi, 24 Nisan’da Soykırımı anma etkinliği düzenledik. 2005 yılından bu yana düzenli 
yapılan etkinlik, 2018 ‘de engellenmek istendi. Basın açıklamasını “Soykırım” kelimesi kullanılmadan 
yapılması istenince, biz kabul etmedik ve protesto ederek metnimizi okumadık.  
Bu arada pankartlarımıza el konuldu ve İHD İstanbul Şube Sekreteri Leman Yurtsever ve üyeler Jiyan 
Tosun ile Gamze Yaman gözaltına alındılar.  
-6-7 Eylül olaylarını anmak üzere basın açıklamaları yapıldı. 
-12 Eylül 1980 darbesi sonrası idam edilen Ermeni genç Levon Ekmekçiyan’ın ailesinin talebi üzerine, 2 
yıllık bir çalışmanın ardından mezarı açtırıldı ve ‘kemik bakiyeleri’ Fransa’ya gönderildi. Fransa’da yapılan 
Adli Tıp incelemesinde, ‘kemik bakiyelerinin’ 65 yaşlarında bir kadın ile hayvanlara ait olduğu anlaşıldı. 
Ailenin avukatı olarak Eren Keskin bu konuda çalışmaya devam etmekte… 
-Trans Onur Haftası etkinliklerine aktif olarak katıldık.  
-2017 ve 2018 yıllarında yürüyüşe, Alperen Ocakları saldırısı üzerine suç duyuruları yaptık. 2017’de 
görülen davada, Alperen Ocakları başkanının ceza almasını sağladık. 
-21.07.2017 tarihinde, Alperen Ocakları tarafından Neve Şalom Sinegoguna, Antisemit bir saldırı 
düzenlendi. 
Bu saldırı sonrası, komisyon olarak suç duyurusunda bulunduk. Ve savcılık dava açtı. Dava 31 Ocak’ta 
2019’ da İstanbul 50. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.   
-Mardin Midyat’ta bir Süryani Kilisesinde tek başına yaşayan rahibe Deyreto’ya yönelik ırkçı saldırılar 
üzerine, olay yerine gittik. Deyreto ile görüştük. Basın açıklaması yaptık. Konu ile ilgili komisyon üyesi 
Ayşe Günaysu Agos gazetesine çok ayrıntılı bir yazı yazdı. 
Ve Eren Keskin Deyreto’nun avukatlığını aldı. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. 
-Tekirdağ cezaevinde yatan Diren ve Buse isimli iki trans kadın mahpus ile ilgili basın açıklamaları ve 
cezaevi ziyaretleri yapıldı. Her ikisinin de vekâletleri alınarak özellikle cinsiyet geçiş süreçleri takip 
edilmekte.  
Andımız metninin okunması ile ilgili Danıştay kararı üzerine Genel Merkezimiz ırkçılığa ve militarizme 
karşı olan tutumunu bir basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşmıştır. 
Irk Ayrımcılığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu 2016 yılında yaptığı 5. İzleme Türkiye 
raporunu yayınlamıştı. Bu raporun yayınlanmasını izleyen en geç iki yıl içinde ECRI, iki tavsiyeye ilişkin 
gelişmeleri takibe alıp bir ara rapor süreci uygulayacağını belirtmişti.  Bu yılın Aralık ayında bu tavsiyelere 
ilişkin gelişmeleri değerlendireceği bir rapor yayınlayacak.  
ECRI nin ara rapor hazırlayacağı iki tavsiye şunlar:  
ECRI Türk makamlarının yeni İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsızlığı ve yetki ve 
sorumluluklarıyla ilgili hükümlerin ECRI’nin 2 ve 7 No.lu Genel Politika Tavsiyelerine uygun olmasını 
temin etmesini kuvvetle tavsiye eder. Bu kurum bir devlet dairesi olmamalı ve kurumun üyeleri icra 
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erkince tayin edilmemelidir. Kuruma aynı zamanda soruşturmaları sırasında tanıkları dinleme ve suç 
duyurusunda bulunma ve davalara katılma hakkı konusunda net ve açık bir yetki verilmelidir. Ayrıca 
yetkili makamlar ayrımcılıkla mücadele mevzuatlarını ECRI’nin 7 No.lu Genel Politika Tavsiyesiyle 
uyumlu hale getirmeli, özellikle de ayrımcılığın hangi nedenlerle uygulanamayacağına ilişkin listeye 
milliyet, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliğini dahil etmeli ve bu mevzuata mağdurların telafi 
edilmesine ve mahkemede ispat sorumluluğuna dair kuralları dahil etmelidirler.  
ECRI ayrıca, hassas konumdaki gruplara yönelik kötü muamele dahil olmak üzere, polisten, diğer 
güvenlik kuvvetlerinden ve savcılıktan tamamen bağımsız bir kuruma polisin veya diğer emniyet 
kuvvetlerinin yanlış tutum ve davranışıyla ilgili iddiaları soruşturma görevi verilmesi tavsiyesini tekrarlar 
ve bunda ısrar etmektedir. Bu tavsiyenin uygulanması için Ombudsman’a konuyla baş edebilecek açık ve 
net bir yetki ve sorumluluk verilmelidir. 
Genel Merkezimiz yukarıda belirtilen hususlarda ECRI’ye kendi görüşünü hazırlayan bir rapor 
sunmuştur.  
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OHAL 
 
OHAL Dönemi Çalışmaları 
Bu dönemin en önemli özelliği neredeyse kesintisiz olarak OHAL’in devam etmiş olmasıdır. OHAL 
bittikten sonra da 7145 sayılı Kanunla OHAL düzeni Türkiye’de 3 yıllığına kurulmuş durumdadır. Bu 
Kanuna karşı değerlendirmemizi kamuoyuyla paylaşıp İngilizce çevirisini yaparak dünyayı bu konuda 
bilgilendirmiş durumdayız. 
OHAL nedeniyle Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Asemblesi kararı ile Nisan 2017’de siyasi 
denetim altına alınmıştı. Konseyin denetim komitesi raportörleri ile Strazburg, Paris ve Ankara’da 
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup OHAL dönemi hak ihlalleri etraflıca anlatılmıştır. 
OHAL nedeniyle meydana gelen hak ihlalleri konusunda İHOP bünyesinde “Güncellenmiş OHAL 
Raporu” dönemler itibariyle hazırlanmış olup en son 31 Mart 2018 tarihi itibariyle bu rapor Türkçe ve 
İngilizce olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Raporun yeni versiyonu yakında kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
OHAL döneminde, İHD Genel Merkezi olarak gerek Ankara’da gerekse Şubelerimizin bulunduğu 
yerlerde OHAL’e karşı bildiri Ocak 2017’de hazırlanarak halka dağıtılmış ve bu konuda çeşitli eylem ve 
etkinlikler yapılmıştır. 
OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılan kamu emekçileri ile birlikte çeşitli protesto eylemlerine 
katılım sağlanmış, kamu emekçilerinin süreklilik arz eden Ankara Yüksel Caddesi eylemliliği yakından 
izlenmiş ve raporlanmıştır. Genel Merkezimizin 19 Kasım 2017 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi’nde 
yapmak istediği basın açıklaması ile birlikte rapor açıklama eylemi polisin müdahalesi ile engellenmiş ve 
Genel Başkanımız dâhil yöneticilerimiz gözaltına alınmıştır.  
OHAL döneminde en önemli özelliklerinden biri de toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın 
açıklamalarının yasaklanmasıdır. Genel Merkezimiz bu konuda uluslararası şikâyet mekanizmalarına 
gerekli bildirimlerde bulunmuştur. Basın açıklamaları yasaklarının kırılmasına dönük olarak sokakta 
açıklamalar yapılmak için gerekli zorlamalar yapılmış, engeller karşısında Genel Merkez ve Şube binaları 
önünde açıklamalar gerçekleştirilmiştir. 
OHAL sona erdikten sonra 7145 sayılı Kanunla kalıcı OHAL düzenine geçtikten sonra başta Cumartesi 
Anneleri olmak üzere kayıp yakınlarının eylemlerinin yaskalanmasına karşı etkili bir karşı duruşun 
gerçekleştirildiğini, bu konunun insan hakları mekanizmaları tarafından takibinin yapılması için gerekli 
başvuruların yapıldığını, yasaklamalara karşın eylem ve etkinliklerin Şube binaları önünde ve içinde 
sürdürüldüğünü belirtmek isteriz. 
OHAL nedeniyle özellikle kamudan ihraç edilen kamu emekçilerinin talepleri doğrultusunda kendilerine 
başvuru ve dava dilekçe örnekleri hazırlanarak gönderilmiştir. 
OHAL nedeniyle uzun gözaltı ve avukat yasağına karşı özellikle avukatların başvuracağı itiraz dilekçeleri 
ve bunun üzerine hukuksal yollarla konuyu AYM ve AİHM’e taşımaları noktasında gerekli toplantılar 
yapılmış ve bilgilendirme yazıları çıkarılmıştır. 
21 Temmuz 2016 tarihinde başlayan ve 18 Temmuz 2018’de sona eren OHAL koşullarında tespit 
edebildiğimiz kadarı ile bilanço şöyle gelişmiştir: 

 23 Temmuz 2016’da yürürlüğe giren 667 sayılı KHK ile gözaltı süresi 30 güne çıkarılmış, 27 
Temmuz’da yürürlüğe giren 668 sayılı KHK ile gözaltının ilk 5 gününe avukat ile görüş yasağı 
getirilmiştir. Bu uygulama 6 ay boyunca kesintisiz uygulanmıştır. 23 Ocak 2017’de yürürlüğe 
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giren 682 sayılı KHK ile gözaltı süresi 30 günden 14 güne indirilmiş, gözaltında avukat görüş 
yasağı ilk 1 güne indirilmiştir. 

 OHAL süresince halen cezaevlerinde HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ olmak üzere 10 milletvekilinin tutuklu olduğu, bu süre içerisinde Figen 
Yüksekdağ ile birlikte toplam 9 milletvekilinin vekillerinin düşürüldüğü bir süreç yaşandı. 

 OHAL KHK’ları ile 99 belediyeye el koyulduğu, bunlardan 94’ünün Demokratik Bölgeler 
Partisi’ne mensup belediyeler olduğu, el konulan belediyelerde görev yapan seçilmiş 68 belediye 
eş başkanının tutuklandığı, 28 HDP il eş başkanı ile 89 ilçe eş başkanının tutuklandığı, 780 HDP 
il ve ilçe yöneticisinin tutuklandığı bir süreç yaşanmıştır. Bu süreç devam etmektedir. 

 OHAL süresince Anayasaya çok açıkça aykırı olan ve maalesef Anayasa Mahkemesi’nin 
tamamen devre dışı bırakıldığı/kaldığı bir ortamda çıkarılan KHK’larla yaklaşık 136 bin kamu 
görevlisinin kamu görevinden çıkarıldığı, bunun dışında önce ihraç edilip ardından görevine iade 
edilen 3.833 kamu görevlisi ile ilgili bir süreç yaşanmıştır. Kapatılan özel kuruluşlarda görev 
yapan ve çoğunluğu öğretmen olan 22.474 kişinin çalışma izinleri iptal edilmiş olup bunlardan 
sadece 614’ünün izni iade edilmiştir. 

 OHAL süresince HSK kararı ile 4.308 hâkim ve savcı ihraç edilmiş olup bunların dışında önce 
ihraç edilip iade edilen 166 hakim ve savcı bulunmaktadır. 

 Kapatılan özel sağlık kuruluşu 48 olup, bunlardan 2’si geri açılmıştır. 

 Kapatılan özel eğitim/öğretim kurumları (okul, kurs, pansiyon, yurt gibi) 2.281’dir. 15 özel 
üniversite kapatılmış, 19 sendika ve konfederasyonun faaliyetlerine son verilmiştir. Kapatılan 15 
Üniversitenin toplam 3.041 kadrolu personeli işsiz kalmıştır. 

 Bu süre içerisinde devlet tarafından el konularak kayyum atanan şirket sayısı 985 olup bunların 
ekonomik büyüklüğünün 41 milyar Türk lirası civarında olduğu, buralarda çalışan işçi sayısının 
49.587 kişi olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 

 OHAL süresince en büyük zarar ifade özgürlüğüne ve dolayısıyla basın özgürlüğüne verilmiştir. 
Yazılı ve görsel medya başta olmak üzere kapatılan basın yayın kuruluşu 201 olup sadece 25’inin 
açılmasına izin verilmiştir. 

 OHAL süresince 213 gazeteci tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde tutulmuştur. 

 OHAL süresince 1.607 dernek kapatılmış olup 183’ünün geri açılmasına izin verilmiştir. 168 
vakıf kapatılmış olup 23’ünün geri açılmasına izin verilmiştir. Bu dernek ve vakıflardan 
birçoğunun Fethullah Gülen örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülmüş olup, geri kalanların ise 
somut herhangi bir nedene dayanmadan başka yasa dışı örgütlerle bağlantılı olduğu belirtilip 
kapatıldıkları ifade edilmiştir. Kapatılan diğer derneklerin ise ağırlıklı olarak Kürt kültür 
kurumları ile kadın örgütleri, hak ve hukuk örgütleridir. 

 OHAL işlemlerini inceleme komisyonu ise 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı OHAL KHK’sı ile 
kuruldu. Bir ay içinde oluşturulup 6 ay içinde çalışması gereken OHAL Komisyonu ise aylar 
sonra kuruldu ve 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başvuru almaya başladı. OHAL 
Komisyonunun Ekim 2018 tarihli açıklamasına göre incelenen 36.000 başvuru dosyasından 
sadece 2.300’ü için işe iade kararı verildi. 33.700 başvuru ise reddedildi.  

 OHAL Komisyon kararlarına karşı sadece Ankara’da 2 adet İdare Mahkemesi görevli ve yetkili 
kılınmıştır. 

 OHAL koşullarında ifade özgürlüğü ihlalleri tavan yapmıştır, Adalet Bakanlığı resmi 
istatistiklerine göre 2016 yılında Cumhurbaşkanına hakaretten yani TCK 299. Maddesi’nden 
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dolayı 4187 kişiye, 2017 yılında ise 6.033 kişiye dava açılmıştır. Bununla birlikte yasadışı örgüt 
propagandası yapmaktan dolayı 2016 yılında 17.322 kişiye dava açılmıştır. Bu tablo 2017 yılında 
artarak devam etmiştir ve 136.795 kişiye dava açılmıştır.  

Türkiye’de OHAL 18 Temmuz 2018 günü sona ermiştir, ancak 31 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 
7145 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle gözaltı süresinin 12 gün olarak uygulanmasına imkan tanınması, 
valilerin yetkilerinin genişletilmesi ve kamu kurumlarının kamu görevlilerini ihraç etme uygulamasının 
sürdürülmesi ile OHAL kalıcı hale gelmiştir.  
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ALIKONULANLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER 

Türkiye’de, 24 Temmuz 2015 tarihinde silahlı çatışmaların maalesef yeniden başlaması ile birlikte PKK/HPG 
tarafından alıkonulan sivil ve güvenlik personeli konusu yeniden kamuoyu gündemine gelmiştir. Geçmiş dönemde 
insan hakları örgütlerinin çabaları sonucu alıkonulan kişilerin tamamı sağ salim teslim alınmış ve ailelerine 
kavuşturulmuştur. Temmuz-Ağustos 2015 döneminde alıkonulan 20 gümrük memuru İHD tarafından 8 Eylül 
günü Irak Federe Kürdistan Bölgesinde, PKK/HPG’ den teslim alınarak Türkiye’ye getirilmiş ve ailelerine 
kavuşturulmuştur. 

PKK/HPG tarafından yolların kesilip, yol kontrolleri yapıldığı sırada alıkonulan asker ve polisler ise hala serbest 
bırakılmamıştır. Ailelerin İHD genel merkezine yaptığı başvurularda belirtilen kişiler şunlardır: 

24 Temmuz 2015 günü Diyarbakır-Bingöl karayolunda polis memuru Vedat Kaya alıkonulmuştur. 

28 Temmuz 2015 günü Diyarbakır-Bingöl karayolunda polis memuru Sedat Yabalak alıkonulmuştur. 

13 Ağustos 2015 günü Diyarbakır-Lice karayolunda uzman çavuş Hüseyin Sarı ve Er Sedat Sorgun ile Er Süleyman 
Sungur alıkonulmuştur. 

18 Eylül 2015 günü Dersim-Erzincan karayolunda astsubay Semih Özbey Alıkonulmuştur. 

2 Ekim 2015 günü Dersim-Pülümür karayolunda Er Müslüm Altuntaş ve Er Adil Kavaklı alıkonulmuştur. 

12 Aralık 2015 günü Şırnak merkezde uzman çavuşlar Sedat Vardar ve Ferdi Polat alıkonmuşlardır. 

21 Eylül 2016 günü Hakkâri’de Uzman Çavuşlar Ümit Gıcır ve Mevlüt Kahveci alıkonmuşlardır. 

Alıkonulan kişilerin aileleri ve yakınlarının İHD ve Mazlumder’e başvuruları olmuştur. Bu kişilerin serbest 
bırakılması ve teslim alınması amacıyla son iki yıl içinde İHD, Mazlumder ve TİHV genel merkezleri ile İHD 
şubeleri tarafından çok sayıda açıklamalar yapılmıştır.  

Aileler ile birlikte basın toplantıları dışında TBMM nezdinde siyasi partilerin grup başkan vekillikleri ve çeşitli devlet 
görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, aileler bizzat bakanlar, başbakan ve cumhurbaşkanı ile 
görüşerek sorunun çözümünü dile getirmişlerdir. 

Alıkonulan asker ve polislerden Vedat Kaya, Sedat Yabalak, Hüseyin Sarı, Semih Özbay, Müslim Altuntaş ve Adil 
Kavaklı’nın sesli ve görüntülü mesajları ilk olarak 4 Ocak 2016 günü yayınlanmıştır. 

İHD’nin çağrısı üzerine ikinci kez sesli ve görüntülü mesaj 8 Temmuz 2016 günü yayınlanmıştır. Ancak, bu sefer 
sadece Süleyman Sungur, Müslim Altuntaş ve Adil Kavaklı’nın mesajları verilmiştir. 

23 Aralık 2016 günü TBMM’de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile İHD ve aileler görüşmeler gerçekleştirdi. 
Bu görüşmelerde İHD, insiyatif alarak bu kişileri teslim alabileceğini belirtmiştir. Bu görüşmelerde sadece HDP ile 
görüşme basın önünde gerçekleşmiştir. 

22 Haziran 2017 tarihinde alıkonulan asker ve polis aileleri ile birlikte İHD Diyarbakır şubede ortak açıklama ve 
çağrı yapılmıştır. 

29 Eylül 2017 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeye 
İHD heyeti ile birlikte aileler de katılmıştır. 

2 Ekim 2017 tarihinde CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, aileler ve İHD genel başkanı TBMM’de bu 
konuda açıklama ve çağrı yapmıştır. 

Girişimlerimiz üzerine 7 Haziran 2018 tarihinde Fırat Haber Ajansında alıkonulan asker ve polislerden Astsubay 
Semih Özbey, polis Sedat Yabalak, erler Sedat Sorgun, Müslim Altıntaş, Adil Kavaklı, Süleyman Sungur, Uzman 
Çavuşlar Hüseyin Sarı, Ümit Gıcır ve Mevlüt Kahveci’nin sesli ve görüntülü mesajları yayınlanmıştır. 

Alıkonulanların aileleri ile birlikte 14 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şube’de ortak basın toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  

Bu kişilerin serbest bırakılması ile ilgili faaliyetlerimiz devam etmektedir. 
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REFERANDUM VE CUMHURBAŞKANLIĞI / MİLLETVEKİLLİĞİ 
SEÇİMLERİNİN İZLENMESİ 

 
Bu dönem 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Referandumu ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri bağımsız seçim gözlemcisi olarak İHD tarafından 
izlenmiştir. 
16 Nisan 2017 referandumu öncesi YSK’ya başvurularak İHD Genel Merkez ve şubelerinin bağımsız 
seçim gözlemciliği yapması talep edilmiştir. Talebimiz kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Anayasa 
Mahkemesi’nin daha önceden derneğimizin açtığı davada verdiği ret kararı emsal alınarak doğrudan 
AİHM’ başvuru yapılmıştır. Ancak AİHM başvuruyu kabul edilemez bulmuştur. 
Referandum öncesi EŞİT ile birlikte oluşturduğumuz “Bağımsız Seçim Platformu” olarak İHD 
şubelerinin bulunduğu illerde seçim günü gözlemler yapılmış, hazırlanan formlar gözlemcilerimiz 
tarafından doldurulmuştur. Referandumdan önce izleme yapacak üyelerimizin isim listesi ilgili il seçim 
kurullarına gönderilmiştir.  
Referandum öncesi birkaç kez kampanya sürecindeki ihlalleri kayıt altına alan özel raporlar hazırlanmış 
ve açıklanmıştır.  
Referandum öncesi her seçim döneminde olduğu gibi AGİT Demokrasi ve İnsan Hakları Ofisi ile 
görüşmeler yapılmış, işbirliğine gidilmiştir. Aynı şekilde AK Parlamenterler Meclisi ile görüşme 
yapılmıştır. Referandum öncesi anayasa değişikliği hakkında görüş sunmak için Türkiye’ye gelen Venedik 
Komisyonu ile de görüşme gerçekleştirilmiştir.  
24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde YSK’ya başvurularak her zaman olduğu gibi bağımsız seçim 
gözlemciliği yapılması için izin talep edilmiştir. Talebimiz kabul edilmemiştir. Yeniden AİHM’e veya BM 
İnsan Hakları Komitesi’ne başvuru ile ilgili hazırlıklar yapılmaktadır.  
Seçimler öncesi kampanya sürecindeki ihlallerle ilgili 2 kere, seçim günü gerçekleşen ihlallerle ilgili 3 kere 
özel rapor hazırlanmıştır.  
EŞİT ile birlikte oluşturduğumuz “Bağımsız Seçim Platformu” olarak İHD şubelerinin bulunduğu illerde 
seçim günü gözlemler yapılmış, hazırlanan formlar gözlemcilerimiz tarafından doldurulmuştur. Seçimden 
önce izleme yapacak üyelerimizin isim listesi ilgili il seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçim günü bağzı 
illerde gözlemcilerimizin çalışma yapması engellenmiştir. Erzurum’daki 3 üyemize idari para cezası 
verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir.  
Seçimler öncesi her seçim döneminde olduğu gibi AGİT Demokrasi ve İnsan Hakları Ofisi ile 
görüşmeler yapılmış, işbirliğine gidilmiştir. Aynı şekilde AK Parlamenterler Meclisi ile görüşme 
yapılmıştır.  
Gerek referandum ve gerekse de seçimlerle ilgili nihai rapor yazma çalışmaları devam etmektedir.  
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PROJELER 
 
1- “Haber Alma ve İfade Özgürlüğü” Projesi 
1 Aralık 2015-30 Mart 2017 tarihleri arasında Norveç Büyükelçiliği ile “Haber alma ve İfade 
Özgürlüğü” projesi yapılmıştır.  
Süre: 1 yıldır, 4 ay uzatma talep edilmiştir. 
PROJE HEDEFLERİ: 
- İHD’nin genel olarak ve sürekli değişen yönetim kadroları nedeniyle ifade özgürlüğü ve bağımsız 
medya çalışmalarına yönelik kapasitesi yetersiz kalmaktadır, ifade özgürlüğü ile ilgili insan hakları 
hareketinin devamlılığını garantilemek için aktivistleri etkin hale getirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. (Bu 
kapsamda İnsan Hakları Akademisinin katkılarıyla İzmir’de, Batman’da, Kahramanmaraş’ta eğitim 
atölyeleri gerçekleşti.) 
-Üyeler, gönüllüler ve hak odaklı örgütlerin üyeleri aracılığıyla toplumda ifade özgürlüğü ihlallerine karşı 
farkındalığı arttırmak 
-İnsan hakları eğitimini ifade ve haber alma özgürlüğü ihlallerini önleyecek bir araç olarak kullanmayı 
teşvik etmek. Gibi konuları içermektedir. 
Proje kapsamında Mayıs 2017 tarihinde “İfade Özgürlüğü” kitabı yayınlanmıştır. 
Projenin bütçesi 68.011,59 tl dir.  
Proje 30 Mart tarihinde sona ermiştir. 
 
2- “Cezaevlerinde Bulunanlara Hukuki Destek” Projesi 
1 Aralık 2016-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Norveç Büyükelçiliği ile “Cezaevlerinde 
Bulunanlara Hukuki Destek” projesi yapılmıştır. 
Süre: 9 ay 
Cezaevleri, insan hakları derneğinin kuruluş amaçlarından en önemlisidir. Bu çalışma İHD’ye 
cezaevlerini daha yakından tanıma ve cezaevlerinde bulunanlarla iletişim kurma fırsatı doğurmuştur. 
Ayrıca, bu proje kapsamında İHD Genel Merkezi’ne alınan teknik büro malzemeleri alınmıştır. 
PROJE HEDEFLERİ: 
- Türkiye’de ki insan hakları aktivistlerinin mahkûm haklarını gündemde tutabilmeleri, 
- İnsan hakları aktivistlerinin, cezaevlerinde ki koşulları gözlem ve raporlama konularında kapasitelerinin 
güçlendirilmesi, 
- Cezaevlerindeki sorunlar konusunda, ilgili kamu görevlilerinin farkındalığının arttırılması, 
- Mahpuslara ihtiyaç duydukları hizmetlerin sağlanması, 
- Mahpuslara hakları konularında hukukçu desteği, 
- Mahpusların yaşadıkları sorunlarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanması, ulusal ve uluslararası kamuoyu 
ile paylaşılması. Gibi konuları içermektedir. 
Bu proje çalışmamız 9 ay sürmüş olup bu sürenin yaklaşık 7 aylık diliminde 26 İHD üye ve yöneticisi 
olan ve çoğunluğu avukatlardan oluşan heyetlerle 54 hapishaneye gidilmiş 238 mahpus ziyaret edilmiştir.  
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Projenin ana hatları “Mahpusların Diliyle Türkiye Hapishanelerinde Hak İhlalleri Raporu” halinde 22 
Aralık 2017 tarihinde İstanbul şubemizde açıklanmıştır. 
PROJE KAPSAMINDA,  
6-7-8 Ocak 2017 tarihlerinde Adana’da yapılan hedef belirleme toplantısı ve hukukçular için atölye 
çalışması yapılmıştır.  
8-9 Nisan 2017 Tarihlerinde Diyarbakır’da cezaevi ziyareti yapan avukatlar ve uzmanlar ile bir 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 
3 - 4 Haziran 2017 Tarihinde İzmir/Kuşadası’nda hem değerlendirme hem de cezaevi ziyareti yapan 
avukatlara psikolojik destek toplantısı yapılmıştır. 
Projenin bütçesi 109,700 TL dir. 
Proje 31 Ağustos 2017 tarihinde sona ermiştir. 
 
3- “İnsan Hakları Savunucularının Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” Projesi 
1 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Hollanda Büyükelçiliği ile “İnsan Hakları 
Savunucularının Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” projesi yapılmıştır. 
Süre: 18 ay 
PROJENİN HEDEFLERİ: 
Türkiye’de yaşayan kadınların, çocukların, engelli bireylerin, LGBT bireylerin, azınlıkların ve benzeri 
grupların kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının desteklenmesi ve korunması için çalışan 
STK’lar arasında, insan hakları savunucularının durumunu izleme ve etkili bir biçimde raporlamak ve 
insan hakları savunucularıyla ilgili acil durumlarda müdahale etmek üzere kapsayıcı bir dayanışma ortamı 
oluşturulması olarak belirlenmiştir. 
FAALİYETLER: 
24 - 25 Aralık 2016 tarihlerinde Mersin atölye çalışması 
15-16 Ocak 2017 tarihlerinde Erzurum atölye çalışması 
6 -7 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziantep’te atölye çalışması 
8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Şanlıurfa atölye çalışması 
24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Van’da atölye çalışması 
25-26 Şubat 2017 tarihlerinde İzmir’de atölye çalışması 
22 Nisan 2017 tarihinde Hatay/İskenderun atölye çalışması 
6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde Batman-Siirt atölye çalışması 
17 Haziran 2017 tarihinde Çanakkale Atölye Çalışması 
30 Temmuz 2017 tarihinde Kars Atölye çalışması 
1 Ağustos 2017 tarihinde Ağrı Atölye Çalışması 
4 Ağustos 2017 tarihinde Elazığ Atölye Çalışması  
6 Ağustos 2017 tarihinde Dersim Şube Atölyesi 
19 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak Şube Atölyesi 
28 - 29 Ekim 2017 tarihinde Balıkesir Şube Atölyesi 
17 Kasım 2017 tarihinde Hakkâri Şube Atölyesi 
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18 Kasım 2017 tarihinde Van Şube Atölyesi 
19 Kasım 2017 tarihinde Bitlis Şube Atölyesi 
21 Kasım 2017 tarihinde Mardin Şube Atölyesi 
10 Şubat 2018 tarihinde Kahramanmaraş atölye çalışması 
15 Şubat 2018 tarihinde Aydın atölye çalışması 
27 - 28 Şubat 2018 tarihinde Malatya Atölyesi 
Bu çalışmalara Öztürk Türkdoğan, Eren Keskin, Osman İşçi, Necla Şengül, Nuray Çevirmen, Volkan 
Görendağ ve İnsan Hakları Akademisi başkanı Hüsnü Öndül eğitim desteği vermişlerdir. 
Genel olarak İHD şubelerinde bir araya gelinmiş ve İHD nin genel sorunları da örgütlenme sekreterliği 
tarafından not edilmiştir. 
BU PROJE İLE ELDE EDİLMEK İSTENELER VE SONUÇ:  
Biz bu projeyi sürdürürken İHD genel sekreterimiz Hasan Anlar, eski MYK üyelerimiz Filiz Kalaycı ve 
Halil İbrahim Vargün ile eski TUHADFED (tutuklu ailelerle ile dayanışma derneği) başkanı Murat 
Vargün, gizli tanık ifadesiyle verilen ve sonrasında gizli tanığın yalan ifade verdiğini söylemesine rağmen 
aldıkları cezalar nedeniyle yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. Tamamen İHD basın açıklamalarına 
katılım ve İHD faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları konuşmalar nedeniyle cezalandırılan arkadaşlarımızdan 
Halil İbrahim Vargün yakalanarak cezaevine konulmuştur. 
2017 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle birçok İHD üye ve yöneticisi gözaltına alınmış bir kısmı 
tutuklanmıştır. Tutuklananlar arasında Kars şube başkanımız Ahmet Adıgüzel Kars’ta ve MYK üyemiz 
Hayrettin Piştin bulunmaktadır. Genel başkan yardımcımız Raci Bilici geçmiş yıllarda katılmış olduğu 
toplantılar nedeniyle gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştır, hakkında açılan dava sürmektedir. Genel 
başkan Öztürk Türkdoğan ve 4 MYK üyesi Yüksel Caddesi insan hakları anıtı önünde darp edilerek 
gözaltına alınmıştır. Haklarında dava açılması beklenmektedir.  
Eğitimci olan Tunceli, Kahramanmaraş, İskenderun şube başkanlarımız görevlerinden ihraç edilmiş, 
Kars şube başkanımız tutuklanmadan önce sürgün edilmiştir. 78 yaşında ve kanser hastası olan Hatay 
şube başkanımız Mithat Can STK’larla birlikte dernek binamızda “savaş istemiyoruz” basın 
açıklamasından sonra gözaltına alınmış ve 5 gün sonra serbest bırakılmıştır. 
Hakkâri şubemiz ile yaptığımız atölye çalışması proje çalışanlarını son derece etkilemiştir. (tutanaklarda 
görülebilir) 
Yaptığımız atölye çalışmalarında gördük ki; yerellerde bulunan hak temelli örgütler inanılmaz derecede 
kaygı ve korku içindeler, toplantılarımıza katılmaktan çekinir haldeler, çeşitli bahanelerle bize 
katılmamakta ya da katıldıkları takdirde “katılım imza föyümüze” imza atmamaktalar. Bu anlaşılır 
durumu “biz işimizden olduk ve işinden olan insanların yakınlarının başına kötü şeyler gelebiliyor, o 
nedenle bizi mazur görün” olarak izah etmekteler. Halen çalışabilenler ise işlerinden edilir korkusuyla 
toplantılara katılmamış ve proje çalışanları ile dahi görüşmemeyi tercih etmişlerdir. 
İHD’nin tarihsel sürecinde şimdiye kadar yaptığı hiçbir çalışmasına gerek İHD üye ve yöneticilerinin 
gerekse STK’ların bu kadar uzak durduğu görülmemiştir. Bu Proje kapsamında yaptığımız çalışmayla 
oluşan tespitlerimize göre 2016 yılı sonunda 8500 civarında olan üye sayımız 2017 yılı sonu itibarıyla 
5800 civarındadır, kopuş yaşayan bu üyelerimizin büyük yüzde 75’i sendika çalışanları olup açığa alınan 
kişilerdir. Kalan yüzde 25 ise haklarında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle yurt dışına çıkmak 
zorunda kalanları oluşturmaktadır. 5000 civarında ki İHD üyesinin büyük bir bölümünün de 
çalışmalarımıza destek konusunda geri durduklarını söyleyebiliriz. Bazı şehirlerde yaptığımız atölye 
çalışmalarını toplantı tutanaklarına yansıdığı gibi bazen 3 kişi ile sınırlı kaldığını görebilirsiniz.  
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Bu olumsuz durumlar İHD çalışmalarını özellikle ekonomik zorluklar boyutuyla da çok etkilemiştir. Hak 
temelli diğer STK’lardan katılımcılarının konuşmalarında da bu açıkça görülmektedir. 
Proje kapsamında yapılan tespitler arasında yerellerde bulunan İHD şubelerinin yer bulma konusunda 
sıkıntı yaşadıkları da tespit edilmiştir. Halen kiracı olarak bulundukları yerlerden çıkarılma tehlikesi 
vardır. Kiraladıkları mülklerin sahiplerinden bir kısmına güvenlik güçleri tarafından “neden bunlara 
dairenizi kiraya verdiniz” gibi sorular sormaları onları kaygılandırmıştır. 
Dünyanın her yerinde insan hakları savunucuları sık sık taciz, gözaltı, işkence, karalama, çalıştığı işten 
uzaklaştırma, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ve derneklerin yasal izninin alınmasındaki zorluklar gibi 
ihlallerle karşılaşmaktadır. Türkiye gibi ülkelerde ise insan hakları özellikle son dönemde paylaşmış 
oldukları açıklamalar, açığa çıkardıkları hak ihlalleri nedeniyle bu tür zorlukları yaşamaktadır. 
Özetlemek gerekirse, Türkiye’de toplumla ölçüsüz bir güce sahip devlet arasında duran tek güç olan 
insan hakları savunucularının toplumdaki sıradan insanlarla aynı ihlallere maruz kaldığı tereddütsüz 
söylenebilir.  
Uluslararası örgütler, insan hakları savunucularının haklarının korunması, geliştirilmesi ve tanınması için 
yazılı belgeler aracılığıyla gerekli ölçümleri belirlemişlerdir; Birleşmiş Milletler ‘in 9 Aralık 1998 tarihinde 
gerçekleşen Genel Kurulu’nda kabul edilen “Evrensel Olarak Tanınan İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesinde Toplumsal Kuruluşların (Organların), Grupların ve 
Bireylerin Hakları ve Sorumlulukları Üzerine Bildirge”, 6 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Konseyi 
tarafından kabul edilen “İnsan Hakları Savunucularının Korunması İçin Bakanlar Komitesi 
Deklarasyonu”, 2004 yılında AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilen “AB İnsan Hakları Savunucuları 
Kılavuzu” ve bu Kılavuzun iki yıl sonra yapılan ilk değerlendirmesi. 
Tüm bu olumsuzlara rağmen, bu proje ile insan hakları savunucularının raporlama, izleme gibi 
konulardaki teknik bilgi ve izleme yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, tüm tarafların bu proje çıktılarına 
bağlı olarak, daha da etkinleşerek çalışmasının sağlanabileceğini görmek çok umut vericidir. İHD 
şubelerimiz zaman, zaman eğitim taleplerimizi ve kendi çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı. Ancak 
yine de projemiz boyunca tespitlerimizden yola çıkarak ve savunuculardan yapılan eğitimlerden olumlu 
geri dönüş alınması bizi umutlandırdı. 
Yine bu proje kapsamında hak savunucularının ihtiyaçları olan başvuru alma, başvuruyu sonuçlandırma 
ve raporlama verilerimiz oluştu. 
Bu projenin hazırlanmasındaki amaç İHD’nin hem kendi içinde hem diğer hak temelli örgütlerle bu 
alanda günümüze kadar yürütmüş olduğu çalışmanın etkinliğini arttırmak ve sistematik hale getirmektir, 
bu anlamda eğitimlerin faydasını tespit ettik. Örneğin İHD genel merkezi, şubelerindeki yönetici ve 
üyeleri ile STK’larda çalışan gönüllüler hakkında açılan soruşturma ve davaların genel merkeze 
bildirmeleri konusunda oldukça sıkıntı yaşamaktaydı, bu çalışma kapsamında hak savunucuları hakkında 
açılan davaları tespit ettik, izleme konusunda genel merkezde hukuk komisyonu oluşturduk. (açılan dava 
listesi ektedir ek-3) Özellikle yerellerdeki ihlallerle ilgili yaptığımız sunumlar ile belgeleme, çözme gitme 
ve raporlama konulanında olumlu geri dönüşler oldu. Eğitim atölyelerine STK’lardan katılımcıların 
olması önemlidir. 
Yine elimizde projemizin başlangıç döneminde çevre, kadın, çocuk ve meslek örgütlerinin verilerinden 
yararlanarak oluşturduğumuz bir “durum analizi” raporumuz oluştu. Bir kısmını kendi olanaklarımızla 
bastırdığımız ama büyük bir kısmını elektronik ortamda dağıttığımız rapor, arar rapor döneminde 
tarafınız yollanmıştı. 
İhtiyaç belirleme ve materyal hazırlama toplantılarımızdan hemen sonra “eğitimcilerin eğitimi” 
toplantısını gerçekleştirdik. Ardından şubelerimizle atölye çalışmalarımız başladı. 15 ilimizde bulunan 
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İHD şubeleri ve yerel STK lar ile bir araya geldik, bu arada belirlediğimiz bu illere yakın İHD şubeleri ile 
de bir araya gelme fırsatı bulduk. ( 6-9 Şubat 2017 Şanlıurfa ve Gaziantep, 17 Kasım -20 Kasım 2017 
arası Hakkâri-Van-Bitlis) 
Atölyelerin projemizin başladığı ilk yıl içerisinde yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz, hemen 
hemen her bölgeden tüm şubelerin katıldığı bu eğitimlerde hak temelli örgütlerin ihtiyaçlarına nasıl yanıt 
olunabileceği ve savunucuların insan hakları ve özgürlüklerinin geliştirilmesine yönelik çabaların nasıl 
korunacağı daha geniş platformlarda ve her bölgenin yerel koşulları göz önünde bulundurularak tartışıldı. 
Yine bu toplantılarda kamunun insan hakları savunucularının ve temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasıyla ilgili sorumlulukları hakkında farkındalığın arttırılması konusunda yapılabilecekler 
değerlendirildi. 
Projenin bütçesi 215.000 TL olarak imzalanmış ancak 180.146,61 TL si harcanmıştır. 
Proje 28 Şubat 2018 tarihinde sona ermiştir. 
 
4- İnsan Hakları Savucularına Eğitim Desteği / Cezaevlerinde Yaşanan İhlaller, Kadın, Çocuk, 

LGBTİ Mahpusların Tespiti / Ziyaretler ve STK Desteği / Hukuki Destek Projesi 
1 Mayıs 2018 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında faaliyet yürütülecek olan Norveç Büyükelçiliği ile 
İnsan hakları Savucularına eğitim desteği/ genelde cezaevlerinde yaşanan ihlaller, özelde ise 
kadın, çocuk, LGBTİ mahpusların tespiti/ziyaretler ve STK desteği/hukuki destek proje 
sözleşmesi yapılmıştır.  
PROJE HEDEFLERİ: 
- Cezaevlerinde son dönemde yaşanan ihlal çeşitliliği nedeniyle önceden var olan ihlallerin yarattığı 
tahribat ve yeni sorunların tespiti,  
- Mahpus haklarının gündemde tutulması ve kamu idaresi ile paylaşılması, 
- Özellikle kadın, çocuk ve LGBTİ mahpusların ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
- Hukuki destek, 
- Sonuç olarak kapsamlı rapor hazırlanması ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılması. 
FAALİYETLER: 
1- 1 yıl sürmesi planlanan bu çalışma içerisinde öncelikli olarak Ankara da genel merkez yürütme 
kurulunun da katılacağı öneri ve yöntem toplantısı. (12 Mayıs 2018’de Ankara’da gerçekleşti) 
2- Hemen ardından her bölgeden 2 kişi, İHD şubelerinin ağırlıklı olarak doğu ve güneydoğu 
Anadolu bölgesinde olmasından dolayı bu bölgelerden 4 kişi ve diğer 4 bölgeden de 2 şer kişinin 
katılacağı (proje çalışanı ve uzmanlarla birlikte toplam 20 kişi) 1 gün süren bir hedef belirleme, veri 
toplama ve materyal hazırlama toplantısına ihtiyaç vardır. (cezaevleri, tespitler ve öneriler)  (Av. Nalan 
Erkem’in sunumuyla 9 Haziran 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleşti) 
3- Hedef belirleme toplantısında belirlenecek cezaevlerinde yapılacak çalışmalar ve bunların 
raporlanması ile ilgili 3 ayrı bölgede 2 şer gün hak savunucularına uzman ve insan hakları akademisi 
eğitimi (her bölge için 2 uzman, 2 komisyon üyesi ve proje çalışanı ile). (Marmara ve Ege bölgesinde 1. 
Doğu Ve Güneydoğu Anadolu’da 2. Ve 3. Eğitiminde Akdeniz bölgesinde yapılması planlanmaktadır)  
(1. Bölge toplantısı Diyarbakır’da 27-28 Temmuz 2018 tarihlerinde Diyarbakır İHD şube salonunda 
gerçekleşti. 
4- Tahmini 15 avukat ile bölgesel cezaevi ziyaretleri.  ( Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve İzmir/Şakran 
cezaevlerine ziyaretler gerçekleşti) 
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5- Elde edilecek verilerin bir araya getirilmesi için 1 uzman, 2 dokümantasyon elemanı, 2 avukat, 1 
proje çalışanı ve 2 İHD cezaevi komisyonun üyesinin olacağı projenin 6. Ve 12 aylarında yapılacak 2 şer 
günlük (toplam 8 kişi) 2 toplantı.   
6- Hedef toplantısı katılımcıları (toplam 20 kişi) ile 1 gün süren 1 değerlendirme ve sonuç belirleme 
toplantısı yapılacaktır. 
BEKLENEN SONUÇLAR: 

- Cezaevlerinde son dönemde yaşanan ihlal çeşitliliği nedeniyle önceden var olan ihlallerin yarattığı 
tahribat ve yeni sorunların tespiti,  

- Mahpus haklarının gündemde tutulması ve kamu idaresi ile paylaşılması, 

- Özellikle kadın, çocuk ve LGBTİ mahpusların ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

- Mahpuslara Hukuki destek, 
Proje bütçesi 178.755,50 TL 
Proje devam etmektedir. 
 
5- “İnsan Haklarını Savunma Haklarının Güçlendirilmesi” Projesi 
1 Mayıs 2018- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında AB Türkiye delegasyonu ile sözleşmesi 
imzalanan “İnsan Haklarını Savunma Haklarının Güçlendirilmesi” proje sözleşmesi 
yapılmıştır.  
Süre: 36 ay 
PROJE HEDEFLERİ 
Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Aracının hibe programı kapsamında desteklenen ve 36 ay 
sürecek olan projenin beş temel hedefi bulunmaktadır.  
1- Temel düzeyde örgütsel yapının güçlendirilmesi 
2- İHD’nin üye ve yöneticilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi 
3- İnsan Hakları Derneğinin Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ile Bağlarının Güçlendirilmesi 
4- Risk altındaki insan hakları savunucularına hukuki desteğin sağlanması 
5- Belgeleme ve Raporlama Kapasitesinin güçlendirilmesi 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER  
a) İHD Bölge Temsilcilerinin ve onları destekleyecek insan hakları savunucularının (Temsilci 
yardımcıları) donanımının artırılması 
b) İnsan Hakları Kültürü ve Standartlarına ilişkin anlayışın yerelde güçlendirilmesi (İnsan Hakları 
Akademisinin faaliyetlerinin desteklenerek savunuculuğun güçlendirilmesi) 
c) İnsan Hakları Derneğinin Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ile Bağlarının Güçlendirilmesi 
d) Kritik İnsan Hakları Konularında İzleme ve Raporlama 
e) İnsan hakları mekanizmalarına Ziyaretler (Uluslararası) 
f) İHD Hukuk Komisyonuna Yönelik kapasite Geliştirme Programları 
g) Yargı süreçlerindeki İnsan hakları savunucularına Hukuki Yardım 
h) İnsan Hakları Derneğinin Belgeleme ve Raporlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
1. Dokümantalistler için Eğitim Programı 
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2. İzleme ve Raporlama Göstergelerinin Oluşturulması 
3. İzleme Raporlama Belgeleme Veri tabanı altyapısının geliştirilmesi 
BEKLENEN SONUÇLAR: 
İnsan haklarının korunması ve teşvik edilmesi hakkında yerel İHS’lerin bilgi dağarcığı ve perspektifleri ile 
İHS’lerin geliştirilmesi 
İşkence ve Kötü muamele, zalimane ve aşağılayıcı muamele, cezalandırma ve aşırı güç kullanımı 
durumlarında politika uygulanması ve gelişimini gözlemlemek üzere Göstergeler ve tematik alt işlem 
göstergeleri gibi sağlam araçların 8 belirli duruma (alt sektör) ait sivil ve kamu paydaşlarına sağlanması ve 
paydaşların bunlarla güçlendirilmesi S2 - Stratejik savunuculukta ve stratejik eylem planları aracılığıyla 
politika geliştirme, uygulama ve izlemede yetkin paydaşlar olarak sivil aktörlerin güçlendirilmesi 
Türkiye’deki insan hakları aktivistlerinin mahpus haklarını gündemde tutabilmesinin sağlanması  
Hapishanelerdeki şartların izlenmesi ve raporlanmasına yönelik insan hakları aktivistlerinin 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 
Hükümetin hapishanelerdeki şartların iyileştirmesinin teşvik edilmesi  
Kapasite oluşturulması için hapishane yönetiminden sorumlu kamu yetkililerine materyal sağlanması 
Mahpuslara gerekli hizmetlerin sağlanması 
İnsan hakları örgütlenmelerinin izleme ve değerlendirme becerilerinin güçlendirilmesi, aktif İHD 
üyelerinin insan hakları ihlallerini gözlemleme ve belgeleme kapasitesi iyileştirilmesi 
Genel merkez ve Şubelerin Dokümantasyon ve Raporlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
İnsan haklarının korunması için İHS’ler ve kamu otoritesi arasındaki diyalogun güçlendirilmesi 
Projenin bütçesi, 383.681 Euro olup 364.606 Euro’su (Toplam bütçenin %95’i) proje karşılığı hibe 
olarak AB tarafından, geri kalan 16.184 Euro İHD’ ya da başka kaynaklardan karşılanacaktır. 3 taksitle 
AB tarafından 3 taksitle ödenmesi planlanan bütçenin 2018 yılı Nisan ayında İHD banka hesabına 
135.110,12 EURO kısmı aktarılmıştır. 
Proje devam etmektedir ancak, Proje kapsamında faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için 9 Nisan 2018 
tarihinde AB Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız yazışmaları müteakip Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
nezdinde gerekli yazışmaları başlatıp KDV İstisna Belgesi başvurumuzu 16 Nisan 2018 tarihinde yapmış 
bulunuyoruz. Ne yazık ki bugüne kadar söz konusu belge hazırlanmamıştır. Ayrıca belgenin makul bir 
süre içinde tanzim edilip tarafımıza gönderilmemesi hasebiyle GİB’te takibini gerçekleştirmiş olmamıza 
karşın ilerleme kaydedemedik.  
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ARAŞTIRMA - İNCELEME VE GEZİ RAPORLARI 
 
03.11.2016 Tarihinde Yapılan 18. Olağan Genel Kurul’da görev üstlenen yönetim kurulumuzun 2 yıllık 
çalışma döneminde toplam 33 Araştırma-İnceleme ve Gezi Raporu düzenlemiştir. Raporların tarih ve 
konuları aşağıda yer almaktadır. 

Sıra No Raporun Başlığı Tarih 

1.  Şırnak T Tipi Hapishane Raporu 11 Kasım 2016 

2.  Tutuklu Milletvekili ve Belediye Başkanlarına Yapılan Hapishane Ziyareti 
İle İlgili İHD Raporu 

15 Aralık 2016 

3.  
Mardin İli Nusaybin İlçesi Kuruköy’de (Xerabe Bava Köyü) Yaşandığı 
İddia Edilen Hak İhlallerine İlişkin İnceleme Raporu 24 Şubat 2017 

4.  240 Günlük Sokağa Çıkma Yasağının Ardından Şırnak: Tespit ve Gözlem 
Raporu (5 - 8 Aralık 2016) 

28 Mart 2017 

5.  Çorum Hapishanesi Hak İhlalleri Raporu 20 Nisan 2017 

6.  
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesinde Sokağa Çıkma Yasakları Nedeniyle 
Yaşanan Hak İhlallerinin Tespiti için Gözlem Raporu 18 Mayıs 2017 

7.  
Tarsus C Tipi Kapalı Kadın Cezaevi’nde Yaşanan Hak İhlallerine İlişkin 
Tespit ve Gözlem Raporu (İHD Akdeniz Bölge Temsilcisi & İHD Adana-
Tarsus Şubeleri) 

28 Haziran 
2017 

8.  Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi 
30 Haziran 
2017 

9.  Türkiye’de Belediye Başkanlarının Durumuna İlişkin Rapor 30 Haziran 
2017 

10.  İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi Hakkında Gözlem Raporu 
09 Temmuz 
2017 

11.  
Kars Karadağ Çöplüğü Hakkında Araştırma - İnceleme Raporu (Kars 
Şube) 

11 Ağustos 
2017 

12.  Geçmişle Yüzleşme: 12 Eylül Travmasını Aşmak 14 Eylül 2017 

13.  
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Güncellenmiş OHAL Durum 
Raporu 19 Eylül 2017 

14.  Elazığ Hapishaneler Raporu (Elazığ Şube) 25 Ekim 2017 

15.  İç Anadolu Hapishaneleri: 2017 Hasta Mahpuslar Raporu (Ankara Şube) 25 Ekim 2017 

16.  OHAL’de Türkiye Raporu - (İstanbul Şube) 26 Ekim 2017 

17.  
Çukurova Bölgesi Hapishanelerine İlişkin Tespit ve Değerlendirme 
Raporu (Adana Şube) 

28 Ekim 2017 
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18.  İnsan Haklarına, Yüksel Caddesi’ne ve Yüksel Eylemcilerine Özgürlük! 09 Kasım 2017 

19.  365 Günde 365 İhlal: Türkiye’de Çocuk Hakları İhlalleri Sürüyor! 22 Kasım 2017 

20.  Mahpusların Diliyle Türkiye Hapishanelerinde Hak İhlalleri Raporu 22 Aralık 2017 

21.  Erzurum İli Karayazı İlçesi Geventepe Köyü Raporu (Erzurum Şube) 07 Mart 2018 

22.  Bitlis İli Tatvan İlçesi Yukarıölek Köyü Yakınlarındaki Mezarlığın(279 
Adet Mezar) Ortadan Kaldırılması Hakkında Rapor 

09 Mart 2018 

23.  
Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Yaşanan Hak İhlalleri 
Raporu 29 Mart 2018 

24.  Mülteci Hakları Komisyonunun Erzurum İli Sınırlarında Bulunan 
Mültecilerle İlgili İnceleme ve Araştırma Raporu. (Erzurum Şube) 

09 Nisan 2018 

25.  
Erzurum İli Karayazı İlçesi Geventepe (Reşaye Sebri) Köyü’nde Yaşandığı 
İddia Edilen Hak İhlallerine İlişkin İHD Raporu (Erzurum Şube) 12 Nisan 2018 

26.  
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde Yaşandığı İddia Edilen Hak 
İhlallerine İlişkin İHD Raporu 

19 Nisan 2018 

27.  İnsan Hakları Savunucularına, İHD ve İHD Yöneticilerine Yönelik 
Baskılar Raporu 

01 Haziran 
2018 

28.  Yargı Baskısı Altındaki Avukatlar Raporu Yayınlandı 
01 Haziran 
2018 

29.  Avrupa Konseyi’nden İnsan Hakları Savunucuları ile Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Baskılara Karşı Korunması İçin İki Yeni Rapor 

17 Temmuz 
2018 

30.  
İstanbul 3. Havaalanı İşçilerinin Durumuna İlişkin Gözlem Raporu 
(İstanbul Şube) 18 Eylül 2018 

31.  Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri 
Raporu 

26 Eylül 2018 

32.  
Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 24-25-26 Ve 27 Eylül 2018 
Tarihlerinde Yaşanan Olaylara İlişkin İhd Gözlem Raporu 12 Ekim 2018 

33.  OHAL Durum Raporu 30 Ekim 2018 
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TUTUKLU MİLLETVEKİLİ VE BELEDİYE BAŞKANLARINA 
YAPILAN HAPİSHANE ZİYARETİ İLE İLGİLİ İHD RAPORU 

15.12.2016 

 
Halkların Demokrasi Partisi(HDP) Eş Genel Başkanları ile birlikte 10 milletvekilinin tutuklu bulunması11 
ve Demokratik Bölgeler Partisi’ne (DBP) mensup Büyükşehir Belediye Eş Başkanları ile çeşitli illerin 
belediye başkanlarının tutuklu bulunması12 nedeniyle başta hapishanede tecrit olmak üzere yasama 
dokunulmazlığının ihlali ve savunma hakkının engellenmesi gibi konularda derneğimiz tarafından 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra tutuklu bulunan milletvekili13 ve belediye başkanları ile 
dayanışmamızı göstermek amacı ile kendilerini hapishanelerde ziyaret etmemiz gerekmiştir. 
İHD Eş Genel Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan ve Genel Sekreter Av. Hasan Anlar’dan oluşan heyet 10 
Aralık 2016 Dünya İnsan Hakları Günü’nde ve akabinde 11 Aralık tarihlerinde avukat olarak bir dizi 
hapishane ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaretlerden önce Hapishane Müdürlüklerine telefonla ve Silivri 
Hapishanesine yazılı olarak bilgi verilmiştir. 
Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Hapishane ziyareti 
Bu ziyarette; 

1. Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı ve Adana milletvekili 
2. Gülser Yıldırım, HDP Mardin Milletvekili 
3. Ferhat Encü, HDP Şırnak Milletvekili 
4. Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı 
5. Nurhayat Altun, Dersim Belediyesi Eş Başkanı 
6. Ayla Akat Ata, KJA Derneği Genel Başkanı ve HDP Batman Eski Milletvekili 
7. Edibe Şahin, Dersim Belediyesi Eski Eş Başkanı ve HDP Dersim Eski Milletvekili 

                                                      
11 - 6718 sayılı ve 20.05.2016 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
08.06.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Anayasaya geçici 20. Madde 
eklenerek 20 Mayıs 2016 tarihine kadar milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair hazırlanan Savcılık 
fezlekeleri ile ilgili dokunulmazlıkların uygulanmayacağı belirtilmiştir. Bu kanun TBMM’de grubu bulunan AKP, 
CHP ve MHP oyları ile kabul edilmiştir. 20 Mayıs 2016 tarihi itibarı ile toplam 148 milletvekilinden AKP’li 29 
milletvekilinin fezlekesi, CHP’li 55 milletvekilinin fezlekesi, HDP’li 53 milletvekilinin 510 fezlekesi ve MHP’li 10 
milletvekilinin fezlekesi bulunmaktadır. Halen dokunulmazlıkları devam eden HDP’li eş genel başkanlar Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, TBMM Grup Başkan vekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel ile milletvekilleri 
Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Nihat Akdoğan, Leyla Birlik, Ferhat Encü, Besime Gonca, Nursel Aydoğan, 
Gülser Yıldırım tutuklu diğerleri ise tutuksuz yargılanmaktadır. Raporu açıkladığımız 15 Aralık günü itibarı ile HDP 
Dersim milletvekili Ali Can Önlü Ankara’da gözaltına alınmıştır. 
12 - 2014 yerel seçimlerinde şu anda Demokratik Bölgeler Partisine mensup, seçim tarihinde ise Barış ve Demokrasi 
Partisine mensup 3 Büyükşehir(Diyarbakır. Van ve Mardin), 8 il (Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis, 
Dersim(Tunceli),Ağrı ve Iğdır), 69 ilçe ve 23 belde olmak üzere 103 belediye bulunmaktadır. OHAL ilanı ile birlikte 
çıkarılan 674 sayılı KHK ile 14 Aralık 2016 tarihi itibarı ile DPB’li belediye eş başkanlarından 57’si görevden 
alınmış, 43’üne kayyım atanmıştır. Görevden alma ve kayyım atama işlemlerinden sonra Savcılıklar harekete geçmiş 
ve sonuçta 62 belediye eş başkanı tutuklanmış, 4’ü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştır. Tutuklanan ve kayyım 
atananlar arasında DBP’li tüm büyükşehir belediye eş başkanları ile 6 il belediye eş başkanları da bulunmaktadır.  
13 HDP Eş Genel başkanları ile diğer 8 milletvekili eş zamanlı olarak 4 Kasım 2016 günü 01.00 ile 03.00 saatleri 
arasında gözaltına alınmış ve gün içinde hızlıca tutuklanmışlardır. 
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ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu görüşmelerde, Figen Yüksekdağ ve Gülser Yıldırım görüşmeleri ilgili Savcılığın talebi Sulh Ceza 
Hâkimliği’nin kararı ile görüntülü ve sesli kayıt alınmış, görüşme esnasında bir infaz koruma memuru 
hazır bulunmuştur. Görüşmeye başladığımızda bu durumun avukat-müvekkil görüşmesinin gizli 
olmasına dair temel kuralın ihlali anlamına geldiğini, savunma hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiğini 
belirtip hukuka aykırı olan bu durumun kayıtlara geçmesi sağlanmıştır. 
Gerçekleştirilen görüşmelerde 7 kişinin de dile getirdiği en temel hak ihlalinin “tecritte tutulma” olduğu 
belirtilmiştir. Buna göre görüştüğümüz kişilerin hepsi 3 kişiye göre oluşturulmuş hücre odasında tek 
başlarına tutulduklarını, günlük havalandırmada tek başına kaldıklarını, havalandırmaya başka kimsenin 
çıkarılmadığını ve böylece 24 saat boyunca tek tutulduklarını, beraber kalma taleplerinin cezaevi idaresi 
tarafından kabul edilmediğini özellikle ifade etmişlerdir. Ayrıca, 3 kişilik hücre odasının kaloriferin iyi 
derecede yanmasına rağmen peteklerin yetersiz olması nedeniyle üşüdüklerini ve sürekli kaban ve mont 
gibi kalın kıyafetler giyerek günü geçirdiklerini ifade etmişlerdir. 
Adalet Bakanlığı’nın 45/1 nolu genelgesi uyarınca hapishane ortak alanlarının haftada 10 saate kadar 
kullanılması ile ilgili kurala tam olarak uyulmadığı, haftada sadece 3-4 saat 3 ya da 4 kişinin bir araya 
getirildiğini ve böylece 6 siyasetçi kadının tümünün bir araya getirilmediği anlaşılmıştır. Ortak sosyal alan 
kullanımının ilk 1 aydan sonra uygulandığı belirtilmiştir. Dolayısı ile ilk 1 ay boyunca kesin ve mutlak bir 
tecrit uygulandığı milletvekillerinin ve belediye başkanlarının beyanlarından anlaşılmaktadır. 
Görüştüğümüz kişiler kendilerine gönderilen mektupların verilmediğini, kendilerine gelen faksların 
verilmediğini, verilen fakslardaki metinlerin içindeki bazı cümlelerin çizildiğini ve böylece haberleşme 
haklarının ihlal edildiğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, iadeli taahhütlü olarak gönderilen 
mektupların incelenerek verildiğini belirtmişlerdir. 
Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Hapishanesinde tutulan Ferhat Encü’nün durumu ise oldukça ilginçtir. 
Kendisi 3 kişilik odada tek başına tutulmakta, havalandırmaya tek çıkmakta ve ortak sosyal alandan 
hiçbir şekilde faydalanamamaktadır. Dolayısı ile kadın siyasetçilerin tutulduğu Hapishanenin bir 
bölümünde erkek olarak tek başına tutulmaktadır.  
Bunun dışında, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve başkaca bir şikâyetleri olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. 
Savunma hakkının kısıtlanması ile ilgili olarak haklarında çok sayıda dava olduğunu, dava dosyalarını 
inceleyemediklerini, avukatları ile rahat bir şekilde dosyadaki evraklar üzerine çalışamadıklarını, 
avukatlarının kendilerine ifade ettiği sözlü bilgiler ve kendilerine tebliğ edilen iddianameler üzerinden 
sözlü olarak savunma yapma durumunda kaldıklarını, SEGBİS sistemi( hapishaneden davanın görüldüğü 
yere sesli ve görüntülü sistem ile bağlanıp ifade ve savunma yapma)  ile duruşmalara katılmak zorunda 
bırakıldıklarını, esasen savunmayı mahkeme huzurunda yapmak istediklerini ancak tutuklu yargılandıkları 
ve davanın bulunduğu yargı çevresinden çok uzak bir hapishaneye gönderildikleri için bu haklarının 
ellerinden alındığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, kendilerine açılan davaların neredeyse tamamının 
milletvekilliği/belediye başkanlığı adaylık süreçlerinde ve yasama faaliyetleri süresince yaptıkları 
konuşmalar ve basına verdikleri beyanatlardan ibaret olduğunu ifade etmişlerdir.  
Görüşmede özellikle Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanı Gültan Kışanak’ın kendisinin ve diğer eş 
başkanın görevden alınarak yerlerine kayyım atanması konusundaki beyanları dikkat çekicidir. Atanan 
kayyımın belediye meclisini çalıştırmadığını ve dolayısıyla belediyenin seçilmiş tüm organlarının devre dışı 
bırakıldığını ve Diyarbakır halkının iradesinin yok sayıldığını, bunun ağır bir anayasa ihlali olduğunu, 
bunu yapanların ileride yargı önünde hesap vereceğini ifade etmiştir. Kayyım atanan diğer belediyeler 
bakımından da aynı durumda olduğunu belirtmiştir. 
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Kandıra 1 No’lu (Kadın) F-Tipi Kapalı Hapishanesindeki görüşmeler akşam saat 18.30 civarında sona 
ermiş, Kandıra 2 No’lu F-Tipi Hapishanesine yapmak istediğimiz ziyaret, hapishane görevlileri 
tarafından akşam saat 21.00 - 23.00 arasında yapabileceğimizi belirtmeleri üzerine bizim için uygun 
zaman olmaması nedeni ile gerçekleşememiştir. Bu nedenle Kandıra 2 No’lu F-Tipi Cezaevi’nde bulunan 
HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı ve 
Dersim Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Bul daha sonra ziyaret edilecektir. Ayrıca Bolu F Tipi 
hapishanesinde tutulan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Tuncer Bakırhan da daha sonra ziyaret edilecektir. 
Edirne F-Tipi Kapalı Hapishane Ziyareti 
Bu ziyarette, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri 
Milletvekili Abdullah Zeydan ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
Bu görüşmelerde, Selahattin Demirtaş ile ilgili Savcılığın talebi ve Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı ile sesli 
kayıt alınmış, görüşme esnasında bir infaz koruma memuru hazır bulunmuştur. Selahattin Demirtaş 
avukat ziyaretlerinin kayıt altına alınması ile ilgili ilk 3 gün boyunca Hâkimlik kararı olmadığını, Savcılık 
kararı ile olduğunu, bu durumun bile başlı başına ağır bir hukuk ihlali olduğunu ifade etmiştir. 
Görüşmeye başladığımızda bu durumun avukat-müvekkil görüşmesinin gizli olmasına dair temel kuralın 
ihlali anlamına geldiğini, savunma hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiğini belirtip hukuka aykırı olan bu 
durumun kayıtlara geçmesi sağlanmıştır. 
Selahattin Demirtaş, tek kişilik hücrede tek başına tutulduğunu, havalandırma bölümüne yalnız çıktığını 
ve tutuklandığı günden beri tek başına kaldığını ifade etmiştir. Görüşmede, geçen hafta kalp spazmı 
geçirdiğini, revirde kendisine müdahale edildiğini, önceden gelen sağlık sorunları olduğunu ve bu nedenle 
yalnız kalmasının sağlığı açısından sakıncalı olduğunu özellikle ifade etmiştir14. Avrupa İşkenceyi Önleme 
Komitesi’ne (CPT) yazdığı mektuba cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu ve bu durumun mutlaka 
CPT’ye bildirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kendisi ve arkadaşlarının siyasi baskı sonucu 
tutuklandıklarını, yargılamalarının tutuklu sürdürülmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
AKP’lilerin, hükümet yetkililerinin Anayasa’daki masumiyet karinesine aykırı olarak sürekli kendilerini 
suçlu gösteren konuşmalar yaptıklarını ve yargının da bundan olumsuz etkilendiğini ifade etmiş ve bu 
şekilde TBMM’de grubu bulunan ve barışı savunan HDP’nin etkisiz kılınmak istediğini belirtmiştir. 
Bütün bunlara rağmen HDP seçmeninin partisini bırakmadığını ve son anketlerde HDP’nin oy oranının 
%12-13 civarında olduğunu ifade etmiştir. Kendisi ile ilgili 102 soruşturma olduğunu, bunlardan 
bazılarının birleştirilerek 77 dava olarak yargılamaların devam ettiğini, neredeyse her gün SEGBİS sistemi 
üzerinden ifade ve savunma yapmak durumunda bırakıldığını, bu durumun savunma hakkına aykırı 
olduğunu, milletvekili ve TBMM’de grubu bulunan 3. büyük partinin eş başkanlarının tutuklanmasının 
yasama dokunulmazlığının ihlali olduğunu, kendilerine açıkça “ayrımcılık” yapıldığı ifade etmiştir. 
Cezaevi idaresine yaptıkları başvurular sonucunda 12 Aralık 2016 tarihinden itibaren Abdullah Zeydan 
ile birlikte günde 1 (bir) saat ortak sosyal alanı kullanabileceklerini ifade etmiştir. Bu durumun ayda 3 
hafta uygulanacağını da ifade etmişlerdir. Ancak bu yeni durumun tecridi ortadan kaldırmadığı, 
milletvekili arkadaşı Abdullah Zeydan ile birlikte aynı odada kalma isteklerinin karşılanmadığını ifade 
etmiştir. 
Görüşme yaptığımız Abdullah Zeydan da tıpkı Selahattin Demirtaş gibi tek başına tutulduğunu ve tek 
başına havalandırmaya çıktığını ifade etmiştir. 
Bunların dışında başkaca bir şikâyetleri olmadıklarını ifade etmişlerdir. 
İstanbul Silivri 9 No’lu F-Tipi Kapalı Hapishane Ziyareti 

                                                      
14 Bu raporu açıkladığımız 15 Aralık 2016 gününden bir gün önce 14 Aralık gece saatlerinde Selahattin Demirtaş’ın 
Edirne Trakya Üniversitesi Hastanesinde sağlık muayenesi olduğu bilgisi basından öğrenilmiştir. 
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Bu ziyarette; 
1. Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı, DTK eski eş başkanı ve eski milletvekili 
2. Sebahat Tuncel, DBP Eş Genel Başkanı ve HDP Eski İstanbul Milletvekili 
3. Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı 
4. Nursel Aydoğan, HDP Diyarbakır Milletvekili 
5. Leyla Birlik, HDP Şırnak Milletvekili 
6. Selma Irmak, HDP Hakkâri Milletvekili 
7. Nihat Akdoğan, HDP Hakkâri Milletvekili  

ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Bu görüşmelerde, Ahmet Türk ve Bekir Kaya’nın 3 kişilik hücre odasında birlikte tutuldukları, 
diğerlerinin ise ayrı ayrı tek başına tutuldukları, tek tutulanların tek kişilik hücrelerde kaldıkları ve 
havalandırmaya tek başlarına çıktıkları, tutuklandıkları günden bu yana ortak sosyal alanı halen 
kullanamadıkları ve bu konuda kullanacaklarına dair bilgilerinin olmadıklarını, dışarıdan kitap 
verilmediğini, postalarının genellikle verilmediğini, verilenlerin ise geç verildiğini, halen aileleri ile açık 
görüş yapamadıklarını ve açık görüş zamanının iki ayda bir olduğunu, idareye yazdıkları dilekçelere cevap 
verilmediğini, hücre havalandırmasının bulunduğu alanın yüksek bir yerinde kamera bulunduğunu ve bu 
kameradan oldukça rahatsız olduklarını ve bu durumun kadınlar bakımından taciz olarak 
değerlendirildiğini özellikle ifade etmişlerdir. 
Görüşmede Ahmet Türk’ün 74 yaşında ve kalp pili taşıyan birisi olarak halen sağlık kontrolünü 
yaptıramadığını ve dişlerinin sorunlu olduğunu ve mutlaka kalp pili kontrolü ile diş tedavisi görmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Sağlık kontrolü için kelepçeli olarak muayeneye götürülmek istenmesine tepki 
olarak gitmemeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Bunların yanında Nihat Akdoğan, sürekli kulak çınlaması 
sebebi ile uyuyamadığın ifade etmiştir. 
Her 3 Hapishanede yaptığımız görüşmelerde, avukat olarak görüştüğümüz siyasetçilere çeşitli yasal 
hakları konusunda tarafımızdan bilgilendirmeler yapılmış, özellikle SEGBİS yöntemi ile savunma 
yapılmasının savunma hakkına verdiği zararın değerlendirilmesi ve son duruşmada mahkeme önünde 
hazır bulunma kuralına uygun olarak savunma yapılmasının önemi hatırlatılmıştır. 
Görüşme sonucunda yaptığımız gözlemlerde aynı statüde bulunan diğer partilere mensup milletvekilleri 
ile belediye başkanlarının tutuksuz olarak yargılanmalarının sürdürülmesine karşın HDP’li milletvekilleri 
ile DBP’li belediye başkanlarının “ayrımcılık” yapılarak en temel haklarının ihlal edildiği, Ceza İnfaz 
Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmayıp keyfi muamele ile insan onuruna aykırı kabul 
ettiğimiz tecrit uygulandığı gözlemlenmiştir. 
SONUÇLAR 

1. Halen milletvekilliği ve dolayısıyla dokunulmazlığı devam edenlerin yasama dokunulmazlığı 
bulunduğu için bu kişilerin tutuklu yargılanması Anayasa’ya aykırı olup yargılamanın mutlaka 
tutuksuz devam ettirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki sadece20 Mayıs 2016 tarihine 
kadar Savcılıklarca hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler bakımından 
dokunulmazlık kaldırılmıştır. Dolayısı ile bu fezlekelerin davaya dönüşmesi halinde bu davalar 
bakımından yasama dokunulmazlığı yoktur. Bunun dışında dokunulmazlık devam etmektedir. 
Milletvekillerinin tutuklanması yasama organının yasama faaliyetlerine müdahale olarak 
değerlendirilmeli ve TBMM’nin bu duruma izin vermemesi gerekmektedir. Bu konuda Anayasa 
Mahkemesinin 2012/1272 başvuru nolu ve 04.12.2013 tarihli milletvekili Balbay kararı 
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bulunmaktadır15. AYM bu kararında, AİHM’in çeşitli kararlarına ve özellikle 10226/03 başvuru 
nolu Yumak ve Sadak/Türkiye kararına atıf yapmış ve milletvekilinin tutuklu kalmasının 
Anayasanın 67. ve AİHS’e ek 1 nolu protokolün 3. Maddesinin ihlali olduğunu belirtmiştir. Bu 
durumda AİHS ve Anayasaya açıkça aykırı olan tutuklu yargılamanın sona erdirilmesi ve 
milletvekillerinin bir an önce tahliye edilmesi gerekmektedir. 

2. Tutuklu milletvekilleri ile belediye eş başkanlarının tek başlarına tecrit altında bulundurulmaları 
insan onuruna aykırı bir durumdur. Bu durum işkence, kötü muamele ve insan onuruna 
yakışmayan davranış yasağına aykırıdır. Kaldı ki, İnfaz Tüzüğüne de aykırı olarak fiili bir durum 
yaratılmıştır. Milletvekillerine ve belediye başkanlarına 5275 sayılı infaz kanunun ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış hükümlülere uygulanan infaz biçiminin en katı olacak 
şekilde uygulanarak, daha yargılamalar yapılmadan fiili cezalandırmaya geçilmiştir. Mevcut yasal 
mevzuata aykırı ve insan onuruna aykırı olarak işkence yasağı kapsamında olan tecridin mutlaka 
kaldırılması gerekmektedir.  

3. Halkın yüksek oy oranı ile seçtiği belediye eş başkanlarının OHAL ilanı ve beraberinde çıkarılan 
ve Anayasaya tamamen aykırı olan 674 sayılı KHK ile görevlerinden alınarak yerlerine kayyım 
atanması ve akabinde tutuklanmaları açık bir yargı baskısıdır. Türkiye’de hakkında devam eden 
soruşturma ve davalar bulunan iktidar partisinden onlarca belediye başkanının yargılanmalarına 
izin verilmemesi karşısında, DBP’li belediye başkanlarının tutuklu yargılanmaları hukukun 
üstünlüğü ilkesinin olmadığını ve iktidarın yargıyı baskı aracı olarak kullandığını göstermektedir. 
Belediye eş başkanları tutuksuz yargılanmalıdır. 

4. Tutuklu bulunan milletvekilleri ve belediye başkanları hiçbir şekilde şiddet eylemi ile 
suçlanmamaktadır. Yasama faaliyetleri, parti çalışmaları ve belediye başkanlığı sırasında yaptıkları 
konuşmalar, katıldıkları toplantılar ve gösteriler nedeni ile suçlanmaktadır. İfade ve örgütlenme 
özgürlüğü ihlali kadar kişi güvenliği ve özgürlüğü hakları ihlal edilmiştir. 

5. Sağlık durumları ağır ve yakın tehlike altında olan Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’ın acilen 
tahliye edilmesi gerekmektedir. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
 
 

 

 

 

                                                      
15 Bakınız, Resmi Gazete’nin 13 Aralık 2013 tarihli sayısında yayımlanan 2012/1272 başvuru rolü AYM Kararı 
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240 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ ARDINDAN ŞIRNAK: 
TESPİT VE GÖZLEM RAPORU (5 - 8 ARALIK 2016) 

28.03.2017 

 
İÇİNDEKİLER: 
* Olay 
* Heyetin Oluşumu ve Amacı 
* Heyette Yer Alanlar 
* Heyetin Girişimleri ve İncelemenin Kapsamı 
* Gözlem ve Tespit Çalışmaları 
* Heyetin Kente Gelişi Sırasındaki Gözlemleri 
* Kentte Yapılan İncelemeler 
* Kent Sakinleri ile Yapılan Görüşmeler 
* Yaşamını Yitirenlerin Aileleriyle Yapılan Görüşmeler 
* Şırnak T Tipi Cezaevinde Tutulmakta Olan Mahpuslarla Yapılan Görüşmeler 
* Resmi Kurumlarla Yapılan Görüşmeler 
* Sokağa Çıkma Yasağına İlişkin Hukuki Değerlendirme 
* Heyetin Tespit ve İzlenimleri 
* Sonuç ve Öneriler 
NOT: Mekân ve kişi isimleri güvenlik gerekçesiyle ve kişilerin talebi doğrultusunda raporda gizli 
tutulmuştur. 
OLAY 
16 Ağustos 2015 tarihinden itibaren çevre illerde ve Şırnak’a bağlı ilçelerde aralıklı olarak uygulanmakta 
olan sokağa çıkma yasakları ve askeri operasyonlar devam etmekte iken Şırnak merkezde de Valilik 
tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 
Valilik tarafından yapılan duyuru şöyledir: 
“14.03.2016 Pazartesi günü (bugün) saat 23:00’den itibaren Şırnak il merkezinde Bölücü Terör Örgütü 
mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, 
halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 
gereğince ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
Yasak ilanı ile birlikte anonslar yapılarak halkın kenti terk etmesi istenmiş, halkın önemli bir kesimi can 
güvenliğini ve temel ihtiyaçlara erişimini sağlayamayacağı düşüncesi ile bu isteğe uyarak kentten ayrılmak 
zorunda kalmıştır. 
Bu arada Valilik yeni bir duyuru ile eylem ve etkinlik yapılmasını da yasaklamıştır. 
Valilik tarafından yapılan duyuru: 
“İlimiz genelinde Bölücü Terör Örgütüne karşı yürütülen operasyonlar sebebiyle Şırnak İl Merkezi ve 
tüm ilçelerimizde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan açık 
hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile düzenlemesi muhtemel Nevruz etkinlikleri, ortaya çıkabilecek 
herhangi bir provokasyonun engellenebilmesi Milli Güvenlik, Kamu düzeni, başkalarının hak ve 
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özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesini önlemek amacıyla; uygun şartlar oluştuğunda tekrar 
değerlendirilmek ve en kısa sürede tekrar serbest bırakılmak üzere 16.03.2016 (Bugün)’ den itibaren 
ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
Şırnak Valiliği - 16.03.2016   
Kenti ve evlerini terk etmek istemeyen veya gidecek yeri olmadığı için terk edemeyenlerin önemli bir 
bölümü elektrik ve suların kesilmesi sonucunda kenti terk etmek zorunda kalmıştır. Sonrasında kentin 
etrafında çadır kuran pek çok kişi kentin bombalandığına ve yıkıldığına saniye saniye tanıklık etmiştir. 
Zorla göç etmek zorunda bırakılanların her açıdan yetersiz koşullarda yaşamaya çalıştıkları; sağlık, eğitim, 
beslenme, barınma gibi pek çok gereksinimlerinin karşılanmadığı, sivil örgütler yahut belediyeler 
tarafından sağlanan yardımların dağıtımın güvenlik güçlerince engellendiği bilgisi alınmıştır. 
Şırnak Valiliği, yasağın başlamasından 8 ay sonra yasağı kısmen kaldırma kararı almış ve bu kararı 11 
Kasım 2016 tarihinde resmi internet sitesinden duyurmuştur. 
Duyuruda şöyle denilmiştir: 
“Daha önce basın yayın organlarında yer aldığı gibi ilimiz Şırnak il merkezinde Bölücü Terör Örgütü 
mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat ve çukurların bertaraf edilmesi 
ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma 
yasağı 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren her gün sabah saat 05.00 ila akşam saat 22.00 arasında 
kaldırılmıştır. (…) Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” 
Tam zamanlı yasak süresince kurulan kontrol noktalarında, kentten ayrılmaya çalışan yahut bir yerden bir 
yere geçiş yapmak isteyen çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele gördüğü ve 
tutuklandığı iddiaları yoğunluktadır. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı halen devam etmekle birlikte 8 Şubat 
2017 tarihli duyuru ile Valilik, yasağın saatlerini 23.00 - 02.30 olarak değiştirmiştir. 
Duyuru şöyledir: 
“İlimiz merkezinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde vatandaşlarımızın temel hak 
ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup kamu düzenine yönelik 
güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin 
bozulmasının önlenmesi amacıyla 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ila 05.00 arasında 
uygulanan sokağa çıkma yasağı, 08.02.2017 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00 ila 02.30 arasında 
uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 
HEYETİN OLUŞUMU VE AMACI 
14 Mart - 14 Kasım 2016 tarihleri arasında tam zamanlı olmakla birlikte sonrasında ve halen değişen 
saatlerde gece uygulanmakta olan sokağa çıkma yasakları süresince kentin insanıyla, tarihi ve kültürel 
değerleriyle, mahalleleri ve sokaklarıyla, doğal yapısıyla bir bütün olarak ağır zarar gördüğüne dair ciddi 
veriler ve insan hakları kurumlarına yapılan başvurular söz konusudur. 
14 Kasım 2016’da yasağın gündüz saatlerinde kaldırılması ve halkın evlerine dönmesine izin 
verilmesinden sonra da kentte yıkımların devam ettiği, pek çok bölgede “güvenlik bölgesi” ilan 
edildiğinden yaşamın normale dönmediği, güvenlik uygulamalarının halkı mağdur ettiği bilgisinin 
alınması üzerine; 
İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Diyarbakır Barosu tarafından 
yasak sırasında ve halen meydana gelen insan hakları ihlallerine ilişkin incelemelerde bulunulması kararı 
alınmış ve heyet 5 - 8 Aralık 2016 tarihlerinde Şırnak’ta inceleme ve gözlemlerde bulunmuştur. Halktan 
kişiler ve esnafla görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşme talebine olumlu cevap veren Cumhuriyet 
Başsavcısı ile de görüşülmüştür. 
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Amaç, Şırnak’ta 14 Mart 2016 - 14 Kasım 2016 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince 
yaşananlara ilişkin ihlal iddialarının tespiti ve belgelenmesi, beyanların alınması, ihtiyaçların tespiti ve 
ileride yapılması planlanan uzun vadeli çalışmalara esas teşkil edecek bir ön rapor çalışması 
gerçekleştirmektir. 
HEYETTE YER ALANLAR: 
Heyet; İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve Diyarbakır Barosu 
yöneticilerinden olmak üzere 9 kişiden oluşmuştur.   
OHAL ve OHAL KHK’ları nedeni ile hukuk güvenliği olmadığından ve savunucuların korunması için 
heyette yer alan kişilerin isimlerine yer verilmemiştir. 
İNCELEMENİN KAPSAMI VE HEYETİN GİRİŞİMLERİ: 
Şırnak Valiliği’nin kararı ile 14 Mart 2016 tarihinde başlayan ve 14 Kasım 2016 tarihinde kısmen biten 
sokağa çıkma yasakları süresince ve halen yaşanmakta olan hak ihlallerini yerinde incelemek, resmi 
kurum ve kuruluşlar, STK temsilcileri ve sokağa çıkma yasağını bizzat yaşayan, yakınlarını kaybeden 
aileler ile kentte bulunan cezaevinde tutulanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek ve kentte 
yaşananları, kentte devam eden ev ve işyerlerinin yıkımını ve güvenlik uygulamalarını gözlemleyerek bir 
gözlem ve tespit raporu hazırlanması amaçlanmıştır. 
Amaca uygun olarak Şırnak Valisi, Şırnak Kaymakamı, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’ndan randevu talep 
edilmiş, halktan kişilerle ve sivil örgüt temsilcileriyle bağlantı kurulmaya çalışılmış ve amaca kısmen 
ulaşılabilmiştir. 
HEYETİN KENTE GELİŞİ SIRASINDA YAPTIĞI GÖZLEMLER 
05.12.2016 tarihinde heyetimizin üyelerinden bir kısım 15.25’de Şırnak Havalimanı’na indi. Cizre 
üzerinden otomobil ile Şırnak’a gidildi. Cizre çıkışında güvenlik güçleri tarafından oluşturulan kontrol 
noktası bulunduğu gözlemlendi. 
Heyetimiz Şırnak’a 16.40’da ulaştı. Şırnak kent girişinde ve kent içinde çok sayıda güvenlik kontrol 
noktaları vardı. İlk noktada heyetimizin bindiği araca sadece baktılar. Üçüncü kontrol noktasında, Sanayi 
Sitesi girişinde kuyruk halinde araçlar ile kente dönenler ya da girmek isteyenler bekletiliyordu. Burada 
hem araç kontrolü hem de GBT kontrolü yapılmaktaydı ve kuyruk oluşmuştu. Heyetimiz, içinde yer alan 
avukatların kolaylaştırıcılığı ile buradan sorunsuz geçti. 
Heyet, 6 Aralık günü sabah erken saatlerde sokağa çıkarak şehirde iki saat süren bir gezi yaptı. Öğlene 
doğru ise heyette yer alan ve kente karayolu ile giriş yapan Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği 
Diyarbakır Şubesi yönetici ve üyeleri ile buluştu. Heyet, kendi içinde görev paylaşımı yaptı ve 
çalışmalarına başladı. 
Diyarbakır’dan gelen heyet üyelerinin hem zırhlı bir araçla hem de sivil giyimli emniyet elemanları 
tarafından yakından izlendikleri gözlendi. Aktarımlarına göre, Heyet üyeleri Şırnak girişinden Cizre 
çıkışına kadar çeşitli emniyet ekipleri tarafından açıkça takip edilmişlerdir. Heyet, Şırnak kent girişinde 
güvenlik kontrol merkezinde durdurulmuş, güvenlik şube polisleri yanlarına gelerek “Sizi hem takip 
edeceğiz hem de kamera kaydı yapacağız” demişlerdir. Bu takip lokantada yemek yerken dahi tacizkar bir 
şekilde devam etmiştir. 
KENT GENELİNDE YAPILAN İNCELEMELER 
6 Aralık 2016 günü sabahın erken saatlerinde şehir merkezinden başlayarak kent dolaşılmaya başlandı. 
Kentte ayakta kalan bina görmek zor. Her yerde yıkıntı ve moloz yığınları var. Bazı caddeler hala işlek. 
Ancak cadde etrafında yıkımdan önceki duruma işaret eden neredeyse hiç bir işaret yok. Camiler ve 
devlet kurumlarına ait kimi binalar da olmasa eski halinden eser yok bile denilebilir. Pek çok mahallede 
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evlerin yerini kesin olarak tespite yarar hiç bir işaret kalmamış. Etrafta az sayıda insan var. Kimileri 
yıkıntıların üzerinde dolaşan, kimileri hasarlı da olsa geri dönerek yerleştiği ev civarında bekliyor. 
Ömer Kabak Meydanı:  Sağlı sollu evler yıkılmış. Eskiden ev olduğu belli olan alanlar tamamen dümdüz 
hale getirilmiş. Camiler de silah ve top atışlarından etkilenmiş, duvarlarında halen çatışma izleri var. Nuh 
Camii tamamen tahrip olmuş fakat yıkılmamış, tamir ediliyor. 
Genel olarak tüm evlerin ve binaların yıkıldığı görülüyor. Eskiden mahalle olan alanlarda camiler ve 
resmi binalar hasarlı da olsalar ayaktalar ve onarım faaliyetleri sürüyor. Her yerde iş makineleri çalışıyor, 
bir yandan binaları yıkmaya devam ediyorlar bir yandan molozları kaldırıyorlar. Mahalleler yok edilmiş, 
dümdüz edilmiş. Artık ne bir ev ne de bir sokak kalmamış. 
Gazi Paşa Mahallesi: Evler gibi Abdurrahman Ağa Kasrı da tamamen yıkılmış. 360 odalı bu tarihi Kasr’ın 
yerinde bir moloz yığını var. “Mirasçıları gelip alacak” diyor bilgi sorduğumuz kişi. Gazipaşa 
İlkokulu’nun çatısı delik deşik edilmiş. 
Cumhuriyet Mahallesi:  Belediye Başkanı Serhat Kadırhan’ın evi tamamen yakılmış. Aynı yerde çok katlı 
bir evin üst katları simsiyah gözüküyor ve kullanılmayacak durumda. 
Vakıf Kent Mahallesi, İsmet Paşa ve Cumhuriyet Mahallesi yıkılmış. 
Okul halen var. Tedaş binası yıkılmış, yanmış, Sağlık Meslek Lisesi tamamen yıkılmış, İl Özel İdaresi 
yıkılmış, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yıkılmış. Dayrülselam Camii tamamen tahrip olmuş, yanındaki 
Sema Cingilli ilkokulu karakol yapılmış ve sokakla arasına duvar örülmüş. Hacı Lokman Birlik’in 
defnedildiği mezarlık da burada. Civarda bulunanlar, mezarın tahrip edildiği ancak yasak nedeniyle 
mezarlığa girişin mümkün olmadığını söyledi. 
İsmet Paşa Mahallesi’ndeki Maliye Lojmanları sağlam, buranın aşağısında kalan bölümler ise tamamen 
yıkılmış. Yıkım alanlarına bayrak asılmış. Korucuların oturduğu bildirilen sokaklar ve binalar sağlam 
duruyor. 
Evlerin duvarlarına kırmızı boya ile “Y” ve “YK” harfleri ile işaret konulmuş. “Y”nin araması biten 
evleri, “YK”nın ise yıkılacak evleri belirten işaret olduğu bildirildi.  Okulların önünde akrep olarak tabir 
edilen polis aracı duruyor ve bu araçlar zaman zaman da okulun bahçesine giriyorlar. Orhan Ünsal 
Ortaokulu önünden geçildi. İçeride öğrenciler var. 
Yeşilyurt Mahallesi tamamen yıkılmış. Şehirde kalan ailelerden bazıları sular kesilince şehri terk etmişler. 
Yasak kalkınca geri dönenler ev bulmakta zorlandıkları için, evlerde iki üç aile birlikte yaşamaya çalışıyor. 
Bir duvarda; “İt çakal nerede? Şırnak zaferi bizim, zafer Allah’ın” yazısı var. 
Bahçelievler Mahallesi Şırnağ’ın en büyük mahallesiymiş. Mahalle adına hiçbir şey kalmamış. Karakolu 
yüksek beton bariyerlerle korumaya almışlar. Adliyeye yakın bir binanın üzerine dev bir bayrak asılmış. 
Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği binası yoğun hasar görmüş. 
Gezi sırasında anlatılanlara göre, şehrin 7 mahallesi tamamen yok edilmiş. Yıkım büyük bir hızla devam 
ediyor. Her yerde çok sayıda iş makinesi çalışıyor. Ortalıkta dolaşan az sayıda insan var ve onlar da 
tedirgin. Zırhlı araçlar ve güvenlik güçlerini her yerde görmek mümkün. Lokantada yemek yemeye 
gelirken bile ellerinde büyük otomatik silahlarıyla geliyorlar. Tedirgin edici bir atmosfer var. Bu tedirgin 
edici atmosfere rağmen, bir kaç parça eşyası ile kente geri dönenlerle karşılaşıldı gezi sırasında. 
KENT SAKİNLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
(Görüşme notları, görüşme sırasında aktarılanlardan oluşmaktadır. Görüşülen kişilerin kimlik bilgilerine 
veya onları tespite yarar bilgilere güvenlik kaygısı ile yer verilmemiştir.) 
1. Görüşme: 
“Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 14 Mart 2016 tarihinde başladı, 14 Kasım 2016 tarihinde bitti. 8 ay sürdü. 
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Yasak kısmen kaldırıldı. Halen sokağa çıkma yasağı saat 22.00’de başlıyor ve sabah 06.00’ ya kadar 
sürüyor. 
Yasak olacağı az çok bekleniyordu Valilik resmi internet sitesinde sokağa çıkma yasağını ilan etti. İlan 
üzerine kentte yaşayan insanların çoğu kenti terk etti. Şehri top ve obüslerle vurmaya başladılar. Şehri 
terk edenler köylerine, başka şehirlerdeki tanıdıklarına gitti. Gidecek yeri olmayanlar çadır kurdular. 
Mahallelerin bazılarında hendek vardı. Hendek olan mahalleler tamamen yıkıldı. Hendek olmayan 
mahalleler de yıkıldı. Devlete ait olmayan tüm binalar hasarlı. Hasarlı olmayan binaların da kapıları 
kırılmış. 
Gündoğdu ve Yenimahalle de yıkım yok. Bu mahallelerde de kapılar kırılmış, camlar top ve obüs 
atışlarından kırılmış. Yıkılmayan bu mahalleye güvenlik güçleri yerleşmiş. 
Eşya çalınması ve kaybı fazla. Şehirdeki tüm evlere girilmiş, kapılar kırılmış ve arama yapılmış. Avukat 
bürolarına ve tüm iş yerlerine ve her yere girilmiş. Avukat bürolarında tabelalar kırılmış, dava dosyaları 
parçalanmış, ruhsatlar yırtılmış, kitaplar parçalanmış. Özellikle Kürtçe kitaplar parçalanmış. 
Yıkılan mahalleler; İsmet Paşa, Dicle, Cumhuriyet (bir kısmı), Bahçelievler (bir kısmı), Yeni Mahalle (bir 
kısmı), Vakıf Kent (bir kısmı) obüs ve toplarla vuruldu. Diş Hastanesi ve Devlet Hastanesi halen 
mevcut. Diş Hastanesi’ne güvenlik güçleri yerleşti ve tamamen karargâh oldu. Halen bu şekilde. Devlet 
Hastanesi boşaltıldı. 
Polisler ve diğer güvenlik güçleri için özel tedavi ekibi getirildi. Şehirde sağlık personeli kalmadı. Aile 
hekimlerini ve sağlık memurlarını Cizre’ye yolladılar. 
Sokağa çıkma yasağı Valiliğin duyurusundan sonra hemen başladı. Adliye Toki binalarının oraya getirildi. 
Hakim ve savcılar cüppe giymiyorlardı. Bir katta mahkeme gözaltına alınanların tutuklanması işlemini 
yapıyordu. Avukatlık hizmeti çok yetersizdi. CMK avukatlarını zırhlı araçla getirip götürdüler. Gözaltına 
alınan herkes istisnasız tutuklandı. Hiç kimse sağlık hizmeti alamadı. Okullar karargâh haline getirildi. 
Öğrenim durdu. 
Öğretmenler gönderilmişti. Yasak kalkınca öğrenim başladı. 
Yasak ilan edilmeden iki gün önce sağlıkçıların tamamını Cizre’ye gönderdiler. 8 ay boyunca elektrik 
sadece güvenlik güçlerinin kullandığı yerlerde vardı. Su da öyle. 
İlk 40 gün ve sonrası farklı. 
Önce evleri vuruyorlar sonra gözaltı yapıyorlar. Mahallelerden çıkamayan kişiler gözaltına alındı. Çıkmak 
isteyen aileler 155’e telefon açıyor, “biz çıkmak istiyoruz” diye bilgi veriyorlar, 155’ten “araban varsa 
kontrol noktasına gel” deniliyor, sonra GBT kontrolü tüm aileye yapılıyor, orada da gözaltılar oluyordu. 
İlk 40 gün mahallelerde gözaltı yok. Çıkmak isteyenler gözaltına alınıyor. Bu süreçte toplam 90’ı aşkın 
tutuklama yapıldı.” 
2. Görüşme: 
“Yasaktan önce, baskılar arttıkça hendekler başladı. Eğitimciler olarak çok zorlandık. Öğrencilerimizi eve 
yolluyorduk. Silah sesleri geliyordu. Yasaklara bir iki ay kala Vali, Milli Eğitim’in zoruyla okulları kapattı. 
Çok uzun sureli bir yasak yaşadık. Önceden de sokağa çıkmaya korkuyorduk. Eğitim çok zorlandı. 
Aileleri başka yerlere taşınınca öğrenciler de taşındılar. Okulum 500 kişilik bir okuldu. Öğrenci sayısı 300’ 
e düştü. Her öğrencinin başka bir okula kaydolacak durumu yoktu. 2. sınıf öğrencim var mesela, geçen 
sene hiç eğitim alamadı. Ben mülteci konumunda kaldım. Taşınan aileler örneğin Silopi’ye, Cizre’ye ve 
çevre illere gitti. 30 bin Şırnaklı başka illere ve ilçelere gittiler. Cizre ve Uludere’ye 180 aile, Güçlükonak 
ve Kaplıcalar tarafına hemen hemen 200 aile, Şenova Beldesi’ne 170 civarı aile gitti. 5000’e yakın kişi 
Kumçatı gibi yerlerde çadır ve çardaklarda kaldı. Beş - on bin civarı aile merkezde kaldı, bazıları gitmedi. 
Suyu, elektriği kesilenler gitmek zorunda kaldılar. Jeneratörlere bakacak kimse olmadığı için bir süre 
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sonra elektrikler her yerde kesildi. 
Gündoğdu mahallesinde yaşayanlardan bazıları kaldılar. Milletvekili Aycan Yetmez kentten gitmedi. 
Sokağa çıkma yasağının bu kadar süreceğini bilemedik. 
Yasak bittikten iki gün sonra, ayın 16’sında kente döndük. Döndüğümüzde evimiz ağır hasarlıydı. 
Psikolojik sorunlar yaşadık. Ev yok, kalacak yer yok, eşya yok.  Kiralık bir yer olsa bile eşya yok. 
Evimden eşyamı çıkarmak istedim. Bir iki tane ücretli genç buldum, eşyaların çıkartılmasına izin 
vermediler. Gençleri tartakladılar, hiç bir şey alamadık. Yıkım kararını görmek istedik annemle, 
ağabeyimi zor bela polislerin elinden aldık. Yıkım kararını görmek istediğimizde ‘dilekçe ver bakanlığa 
yollayacağız, yanıt gelirse adrese yollarız’ dendi. Çocuklarımız çok etkilendi. 
8 yaşındaki çocuğum dudağını ısırıyor. Küçüğü tırnağını kanatacak kadar yırtıyor. Resim çizerlerken tank, 
top, mermi, silah resmi çiziyorlar. Ben çocukken 90’lı yılları yaşadım. Çocuklarım da bunu yaşadı. Bunları 
yaşamalarını hiç istemezdim. Ben 90’ları yaşarken 12 yaşındaydım. O zaman da samanlıkta kaldık, 
saklandık aç susuz… o psikoloji ile büyüdüm. Çocuklarımız bunları yaşamasın istedik. Şimdi 
çocuklarımız da ağır travma yaşıyorlar. 
Bu günlerde Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü’nden geliyorlar, tespit formu doldurup gidiyorlar maddi yardım 
için. ‘Aileleri bırakın okullara yoğunlaşın, buruk yaşayan çocuklara ancak bu şekilde yardım edersiniz’ 
dedim. Yapılan işler formalite. Bazı okullar 10 kişi, bazı okullar 50 kişi. Çocuklarımızın iç dünyalarını 
anlayamıyoruz. Hayatları boyunca bu travmayı yaşayacaklar. Umudum yok hiç bir şekilde. 
Çocukken yasadığım tarih yok artık. 
Çocuklar, okula giden öğrenciler, burada olanlar yasak kalktıktan sonra okula gidiyor yeniden. Yaşam 
mücadelesi veriyorlar. Başını sokabilecek yer bulanlar şanslı. 
Silopi’de de sokağa çıkma yasağı yaşadık. Çocuklarımız ağır toplumsal travma altındalar. 3 yaşındaki 
kızım dışarı çıkmak istemiyor. ‘Polis alır götürür’ diyor. Atlatabilmesi kolay değil. Onlara umut vermek 
istiyorum ama tek düşüncem onları korumak. Bundan daha büyük şey yaşayabiliriz korkusuyla eşya 
almıyor iş kuramıyoruz. Umutsuzluk hakim. “ 
3. Görüşme: 
Tercümanın aktarımıyla: “80 yaşlarındayım. Kızım Rojava’da yaşamını yitirmiş. Yasak başlamadan 
şehirden çıktık, yasak bitince geri geldik. Sokağa çıkma yasaklarını tanıdıklarımın yanında geçirdim. 15 
kişilik aile, hepsi gitti. Çocukların ikisini Mersin’e okula yolladık, diğer ikisini de Şenova’ya yolladık. Gelin 
hamile, bir kaç defa hastaneye getirdik geri yolladılar, Van’da doğum yapmış. Oğlum kömür işçisi, 8 ay 
işsiz kaldı. Artık nasıl geçineceğiz bilmiyoruz.” 
4. Görüşme: 
Esnaf: Heyetimizle görüşmeyi kabul etmedi. Genel olarak dükkânı yıkılmamış çalışabilir durumda 
görünüyordu. Esnafın hal ve hareketlerinden, bazı şeylerden korktuğu ve bu nedenle bizimle 
konuşmaktan kaçındığı izlenimi edindik. 
Esnaf: “8 ay boyunca işimiz yoktu. Sosyal hayatımız, ailelerimiz parçalandı. 4 çocuk var. Çocuklarımızı 
değişik illere yolladık. Önce Batman sonra Cizre’ye gittik. Silopi’ye, Adana’ya gittik. Göçebe yaşadık, 6 ev 
değiştirdik. Aile içi huzursuzluklar yaşadık. 
İş yerimiz 8 ay boyunca çalışmadı. İflas etme eşiğindeyiz, kira ödeyemedik. Döndüğümde dükkânım 
paramparça idi, cam kalmamıştı, tavan mermi doluydu, mutfak gitmişti, tamamen hasarlıydı. Yan bina 
konfeksiyondu, komple yandı. 
Evimiz, Gündoğdu’da idi. Evim yıkılmadı eşyaların bir kısmını götürmüştük diğerlerine dokunulmamıştı.  
Çok etkilendik. Ailem dağılacaktı, 6 nüfusuz nerdeyse 6 şehre dağıldık, para yok. Umutsuzuz…” 
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5.Görüşme: 
“Şırnak 11 mahalleden oluşuyor. 7 mahallesi yıkıldı. Yeşilyurt Mahallesi kısmen var, İsmetpaşa Mahallesi 
kısmen var, Cumhuriyet Mahallesi hiç yok. Şırnak geleneksel Kürt illerinden birisi. Sokaklar dar, insan 
ilişkileri daha sıcak. Mahalleler aile gibi. Yıkımdaki amaç bu sosyal ilişkileri kaldırmak. İmar kanunu iyi 
bir kanun ama sosyalleşmeyi kaldırıyor. Amaç tamamıyla ulaşım problemini ortadan kaldırmak. Ulaşım 
ve iletişim sorunu dar sokaklar, dar caddeler kaldırılarak aşılmaya çalışılıyor. Caddeler arası açık olduğu 
yerlerde aileler birbiriyle temas kuramazlar. Kentin sokakları büyüdükçe halkın ilişkisi daralıyor. 
Burada yapılar gerçekten eski. 10 yıldır yeni yapılar inşa ediliyor. Jeolojik ve statik olarak yapılar yaşamaya 
müsait. İnsanın barınabileceği yapılar. Ancak kentte risk alanı ilan edildi. Jeolojik yapının uygunsuzluğu 
ve mevcut yapıların yaşanabilir olmadığı kararı alındı. Karar alınmadan önce binalar tek tek kontrol 
edilmedi. Savaş ortamı en fazla toplamda bir mahalle kadar zarar verdi. Ama kentsel dönüşüm ve riskli 
alan uygulamalarıyla tüm kente zarar verildi. 
01.08.2016 tarihinde riskli alanlar ilan edildi. Tasarladıkları proje doğrultusunda kent yıkılmaya başlandı. 
Gazipaşa ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki alan tamamıyla yapılardan arındırıldı. Bölge belediyeleri 
Şırnak’ta hasar tespit çalışması yapamadı. Kentsel dönüşümün kanuna uygun yapılmadığını operasyon 
sürecine bakarak söyleyebiliriz. 
Sokağa çıkma yasağının 84. günü operasyonlar sonlandırıldı. Sonraki 6 ayda kimsenin dönmesine izin 
verilmedi, yıkım çalışmaları yapıldı. 14 Mart’tan 14 Kasım’a kadar yaklaşık 2000 bina 6000 hane 
tamamıyla yıkıldı. Yaklaşık 700 ile 1000 arası iş yeri yıkıldı ya da kullanılamaz hale geldi. 
Bu süreçte Şırnak şehir iken ilçe yapılması gündemi, yıkım sürecini uzatmak içindi. Bu sürede, kayıtlı 
3000 ailemiz Kumçatı, Balveren, Kasrık, Dağkonak, Özveren ve çevre köylerinde, ilkel koşullarda 
yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. 1000’e yakın aile çadırlar, derme çatma evlerde barınma sorunlarını 
gidermeye çalıştılar. Özellikle çadırlarda yaşamını sürdüren halk uzun süre sağlık sorunu yaşadı. Destek 
gruplarının ailelere ulaşmasına izin verilmedi. Gıda, su ihtiyacını belediye karşılamaya çalıştı. Belediye, 
Kumçatı’da irtibat bürosu açtı, ihtiyaçları giderdiler. 
Devlet çadırları da yıktı bir süre sonra. Yıkım öncesi gıdaların halka ulaşmasına engel olundu. Belediye ve 
Rojava Derneği adı duyulunca engel oldular. Zor yollarla yardım girebildi. Çadırlarda insani olmayan 
koşullarda yaşandı, çocuklar ciddi derecede hastalandı. Hastalar tedavi ve sağlığa erişemedi. Çadırlara su 
belediye vasıtasıyla ulaştırıldı. Elektrik iptidai yollarla sağlandı. Destek, çok kısıtlı gıda olarak yapıldı ama 
yardım gelmedi. 
Polisler ilk geldiklerinde sulara müdahale etti. Zırhlı kepçelerle yıktılar her şeyi. Hayati noktaları önce 
yıktılar; su, elektrik, tuvalet gibi temel yaşam ihtiyaçlarına saldırdılar ve yok ettiler. İnsanlar evlerine 
dönmek istiyordu ama dönecek evleri yoktu. 
Kentte sadece Gündoğdu Mahallesi ve tek tük siviller kaldı yasak süresince. Gündoğdu’da ve özellikle 
İsmetpaşa’da korucu aileleri vardı. Zarar görmediler, evleri yıkılmadı. Ekim ayında insanların rahat 
ulaşabileceği çadırlar zorla söküldü, kepçeyle yıkıldı. Henüz yasak sürüyordu ama evleri yıkılmayanları 
eve dönmeye zorladılar. Evleri yıkılanlar ise dağıldılar. Merkezde tek hanede bir kaç aile bir arada yaşıyor. 
Çocuklar eğitim ve sağlık sorunu yaşıyor. 
Savaş ortamında en büyük zarar, sosyal yapının yıkılması oldu. Maddi sorunlar yaşayan bölgede bu 
durum derinleşti, yoksulluk arttı. Sonuç itibariyle bunlarla baş edemeyenler göçe zorlanıyorlar. 1000’e 
yakın esnaf yok oldu. 
Bazı evlerin duvarlarında “Y” yazıyor arandı anlamına gelir,” YK” yıkılacak yapı anlamına geliyor. Yıkım 
ev sahipleri bilgilendirilmeden rızası alınmadan eşyaları çıkarılmadan yapılıyor. Usulsüz, kanunsuz bir 
uygulama. Yıkım ekipleri bilinmiyor. Yıkım araçlarının üzerinde “Acar” yıkım yazıyor. Yıkımlar ihale 
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yoluyla alınmış, bunu ekipler söylüyor. Ekiplerde Doğu Anadolu’dan getirilen işçiler çalışıyor. 
Bazı enkazların altından cenazeler çıkıyor, 6 kişi çıkarıldı. Hala cenazeler olduğu düşünülüyor. Tespitli 
ölü sayısı, gidip cenazelerini alan ailelerin bilgisi: 115 kişi öldürülmüş. Fakat henüz kesin bir sayı vermek 
mümkün değil. 
Belediyeye kayyum ataması, sokağa çıkma yasağının kalkmasından bir hafta önce yapıldı. Eski belediye 
başkanı Serhat Kadirhan hakkında yakalama kararı var. Sadece temizlik, su, fen işleri çalışıyor. 
Belediyeden 11 mevsimlik işçi çıkartıldı, 3 memur, bir işçi KHK’larla ihraç edildi. Bu süreç sonrası 
OHAL dönemi ile birlikte SES ve Eğitimsen’den 41 kişi ihraç edildi, 15 İHD üyesi tutuklandı.” 
6. Görüşme: 
(Yasak süresince evini terk etmeyip kentte kalan bir aile) 
“Bu mahallede (Gündoğdu Mahallesi) hiç çatışma olmadı, sadece çevre mahallelerden çatışma sesleri 
geliyordu. Mahallede 40 kişi kalıyorduk, herkes kendi evinde kalıyordu. Çocuklarımızı çevre illere 
gönderdik. Komşularımız ve tanıdıklarımızla beraber birden fazla aile birleşerek çocuklarımıza komşu 
illerde ev tuttuk çatışma ortamından uzak okula gidebilmeleri için. Mahalleden çıkmamız için doğrudan 
baskı görmedik. Sadece sokağa çıkma yasağı döneminde 3-4 kez evimiz basıldı ve arama yapıldı. 
Sokağa çıkma yasağı sonrası Kasım ayında evimize yapılan son baskında kolluk kuvvetlerinin bize karşı 
tavrı değişmişti. Kapıları açtığımız halde, 7 kapımızı kırdılar (3 çelik kapı, 4 ahşap kapı). Hatta en son 
yapılan aramada kolluk kuvvetleri bizlere küfür ve hakaretlerde bulundu. Bu esnada bizlere ‘mahalleyi 
boşaltsaydınız bu evleri de yakardık!’ dediler. 
Yemek için kuru gıda vb. şeyleri stok yaptık önceden. Sokağa çıkma yasağından 3 ay sonra bir bakkal 
açıldı mahallede oradan da alışveriş yapabildik. Elektrik için bize doğrudan bir hat çekildi, suyu 
belediyenin çeşmesinden sağladık. Sokağa çıkma yasağı öncesi de aynı çeşmeden su sağlıyorduk. Kolluk 
kuvvetleri bir sefer 1 koli erzak (mercimek, şeker vb) getirdi. Onun dışında kendi imkânlarımızla yaşadık. 
Sokağa çıkma yasağı esnasında da sonrasında da evimizin önündeki birkaç sokaktan ileri gidemiyorduk. 
Sokağa çıkma yasağı boyunca diğer mahallelerden çatışma sesleri gelmeye devam etti. 
Hasta ve yaralı için polisten ambulans istiyorduk, polis eşliğinde ambulans geliyordu. Yine polis eşliğinde 
hastaneye götürülüyordu hastalar. Ancak hastane dönüşü polis tarafından eziyete dönüştürülüyordu. 
Ambulansın arkasına hasta ile beraber 20’den fazla kişiyi sıkıştırmaya çalışıyorlardı. İlaçlarımızı da 
hastanenin yanındaki tek açık eczaneden alabiliyorduk, ilaç bittiği zaman yeniden ambulans çağırıp polis 
eşliğinde hastaneye gitmek durumunda kalıyorduk.” 
YAKINLARI ÖLDÜRÜLENLERLE YAPILAN GÖRÜŞMELER 
1. ÖLDÜRÜLEN -  21 yaşında bir kadın 
Özetle anlatılana göre, yasak başladığında, kentte yaşam koşulları kalmayınca ailece şehri terk etmişler.  
Kızları onlarla gitmemiş, evde kalmış. Sonrasında, evlerinin olduğu bölgeye yapılan müdahale sırasında 
öldüğünü duymuşlar. Resmi makamlara başvurmuşlar fakat bir bilgiye ulaşamamışlar. Halen enkazların 
altında olabileceğini düşünüyorlar ve bu nedenle yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam eden yerleri 
yakından izlemeye devam ediyorlar. 
Yasak sırasında evleri yıkıldığından ve ailecek kalabilecekleri bir ev de bulamadıkları için yasak bitmesine 
rağmen aile bireylerinin tamamı geri dönememiş halen. 
2. ÖLDÜRÜLEN - Cemal Uyguroğlu (1985 doğumlu, sağlık memuru) 
Ailesi ve yakınlarının anlatımlarına göre özetle; yasak başlayıp da insanlar kenti terk etmeye başladığında 
“toprağımı terk etmeyeceğim” demiş Celal. 
Yasaktan bir gün sonra aile şehirden çıkmış. 73 gün Cemal’in yaşadığını biliyorlar. Şehirden ilk 



 

19. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU  
3-4 KASIM 2018 

 

153 

çıkışlarından sonra bir kez aramış, haber alabilmişler. Bu arada yaşadığını biliyorlar.  Ancak sonradan 
onun da şehirden çıktığını zannediyorlar. Bir gün annesi rüyasında oğlu Cemal’i görmüş. Rüyada annesini 
gelip almış ve morga götürmüş, soldan üçüncü cenazenin yüzünü açmış ve kendi cenazesini annesine 
göstermiş. Annesi sabah uyanınca aileden birilerini alarak Devlet Hastanesi morguna gitmiş. Rüyasında 
gördüğü gibi aynı yerde Cemal’in cenazesini bulmuş ve teşhis etmişler. Kurşunlanmak suretiyle 
öldürülmüş. 3 mermi kalbine sıkılmış 3 mermi sol koluna, bir mermi sağ koluna isabet etmiş. Belden 
aşağısında 10-15 mermi. Temmuz -Ağustos gibi gerçekleştiğini düşünüyorlar olayın. 15 gün cenazesi 
hastanede morgda kalmış. 
Kendilerine verilen bilgiye göre, Cemal 11 kişi ile birlikte öldürülmüş. Hepsini görmüşler morgda. Biri 
hariç 10 kişiye bakmışlar. Bir tanesi kadın olduğu için bakmamışlar. Cenazelerin hemen hemen hepsi 
kurşunlanmış. Birisi kafasının arkasından tek kurşun ile öldürülmüş, 16 yaşlarında bir genç olduğunu 
düşünüyorlar. 
Cemal’e otopsi yapılmış. Ölüm kâğıdı verilmiş. Ama cenazelere otopsi yapılırken otopsi şartlarına 
uyulmamış. Kayıtlara göre 27.05.2016’da morga getirilmiş. 12.06 2016’da teşhis etmiş aile. 
Cenazeler 15 gün morgda bekletilip alan olmazsa kimsesizler mezarlığına gömülüyormuş devlet 
tarafından. O gün 15. gün dolduğu için Cemal’i almışlar. Biri Uludere’ye götürülmüş ve biri kadın 9 kişi 
kimsesizler mezarlığına gömülmüş. Ailenin cenazelerini almalarını izin verilmiş fakat istedikleri yere 
gömmelerine izin verilmemiş. 
Bu cenazeler son cenazelermiş ve Aydınlıkevler Mahallesinden getirilmişler. 
Ailenin evi yakılmış, hiç bir şeyleri kalmamış. Evleri yakarken bir madde kullanılmış. Her şey yanmış, 
eşyaların yanmayan kısımlarının iskeletleri kalmış. Hendek, barikat olmayan evler de yakılmış. “Normal 
bir yangın değil, her şey yanmış, her şeyin iskeleti yanmış, buzdolabı dahi erimiş. Cemal öldükten sonra 
kurşunlanmış diye düşündük. Evin içerisine roket atar düşmüş. Roket atar mermisinin biri damda diğeri 
evin içinde. Cemal’in ayakkabısı ve kemeri verildi. Cemal’in telefonu 27.02.2016’da kapalı idi. İki telefonu 
vardı diğeri açıktı ama yanıtlamıyordu. Morgda telefon verilmedi. ‘Savcılıktan sonra verilir’ dediler.” 
3.ÖLDÜRÜLEN - Mehmet Bayık (1996 doğumlu, kömür işçisi) 
Anne 35 yaşında, 8 çocuklu bir aile. Bir aile üyesi ile görüşüldü. 
Beyanına göre özetle; 
Ailesi yasağın olduğu ilk gün çıkmış kentten. Kumçatı’da bir tanıdığın evine yerleşmişler. 
Mehmet kentten ayrılmamış. “Direnişe katılacağım” demiş öncesinde. Yasaktan 3 gün önce de 
yaralanmış, parmağı kopmuş. Ailesi kendileriyle şehrin dışına çıkmasını istemiş, gitmemiş. Ölü muayene 
tutanağında, yasaktan sonra iki ay yaşadığı yazılıymış. Ramazan’a 4 gün kala cenazeyi teşhis etmişler. 
Şehirden çıktıktan sonra sürekli morga bakıyorlarmış zaten. DNA için kan örneği vermişler. Bir gün, 
yetkililer tarafından aranmış aile.  “Sizin oğlunuz Silopi’de Habur’da morgda” demişler. Orada tırlardan 
oluşturulan soğuk hava deposunda cenazeleri tutuyorlarmış. “Vücudunda mermi yok. Şarapnel parçası 
gelmiş, o parça öldürmüş…” 
Otopsi raporu var mı bilinmiyor, yapıldığı tahmin ediliyor. Defin izni 02.06.2016’da verilmiş. Dağtepe 
köyüne gömülmüş. Cenaze aracıyla götürüp gömmüşler. İstedikleri yere gömmelerine izin verilmemiş. 
Aile yasak bitince kente dönmüş. “Ne diyebilirim ki gençlerimiz vatan toprağı için öldü, Şırnaklılar 
gençlere sahip çıkmadı. Hafriyatların altındaki gençlerimizin çıkartılmasını ve gömülmesini istiyorum.” 
Çocukların diğerleri okula gidiyor. Öğretmenleri var. 
4.ÖLDÜRÜLEN  - Hacı Güngen 
Evine gidildi aile yoktu. Görüşme gerçekleşmedi. 
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5.ÖLDÜRÜLEN  - Ozan Kabul, 19 yaşında. 
Aileden kişilerin beyanlarına göre özetle; 
“Bizim başımıza neden bu felaket geldi bunu bilmiyoruz. Bir bizim çocuk değil, bir sürü insanın akıbetini 
bilmiyoruz. Hendekten önce ve sonra bize bir açıklama yapılmadı. Bir kardeşi Newroz’da, kendisi de 
ertesi gün gitti. Sonra geri geldi. Benim anladığım hendeklere geldi. Okula kaydedildi, okula gitmedi. 
Yasak ilan edildiğinde bize ‘evlerinizden, şehirden çıkın dediler’, çıktık. Anons edildi belediye 
hoparlörlerinden. Biz gittik, Ozan kaldı”. 
“Biz sokağa çıkma yasağı kalkmadan 20 gün önce geri geldik. Kapılar kırık, pencerelere, perdelere 
fişekler gelmişti. Halılar, sandalyeler yanmış. Beyaz eşyaların fişini kesmişler. Ozan telefonunu kapatmış 
ve eve bırakmış. Ailesi iletişim kuramadı.” 
“İki ay önce babası kan örneği verdi. Savcılıktan tebliğ gelmiş, DNA testinden tespit edilmiş bize bilgi 
verildi. Ölüm tarihi olarak 27 Temmuz yazıyordu. Yeşilyurt’ta ki mezarlıkta gömülmüş. Ramazan 
Bayramından önce sağ olduğunu söyleyenler var… Bizi bu zulme kim sürükledi, biz bunu soruyoruz.” 
ŞIRNAK T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NDA TUTULAN MAHPUSLARLA 
YAPILAN GÖRÜŞMELER 
1. Görüşme 
Beyana göre özetle; 
Gözaltına alındığı mahallede sokağa çıkma yasağı veyahut çatışma yaşanmadığı halde Mayıs ayından beri 
tutuklu olduğunu söyleyen görüşmeci, gözaltına alındığı andan itibaren hem alıkonulduğu araçta, hem 
karakolda hem de tutuklama tedbiri sonrası cezaevi girişinde kaba dayak ve işkenceye maruz bırakılmış. 
Sokağa çıkma yasağı döneminde 6 ay boyunca telefon görüşmelerine izin verilmemiş cezaevinde. Yine 21 
Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ile birlikte Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
mahpusların spor, atölye ve hobi etkinliklerine katılması fiili olarak kısıtlanmış. 
Koğuşlara mahpusların istediği gazeteler alınmıyor. Elbise ve kitaplara da kısıtlama getirilmiş. 
Renkli/çiçekli kâğıtlara yazılan mektuplara fiili olarak el konuyormuş. 
2. Görüşme 
Beyana göre özetle; 
Son haftalarda Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan diğer Ceza İnfaz Kurumlarına 
sevk/sürgün artmış durumda. Dilekçe ile herhangi bir talepte bulunanlar sevk/sürgün ile tehdit 
edilmekte. Bir hafta içinde 70’e yakın mahpusun sevk/sürgün edildiği belirtiliyor. 
Yine sokağa çıkma yasağı sürerken telefon görüşüne izin verilmemiş. Diğer ceza evlerine sevk hızlı olsa 
da hastane sevkleri bu kadar hızlı ilerlemiyormuş. Cezaevi revirine haftada 1 gün her koğuştan sadece 2 
mahpus çıkartılıyormuş. 
Telefon görüşmelerinin yapılamamasının yanında Mart 2016 tarihinden Temmuz 2016 tarihine kadar fiili 
olarak açık ve kapalı görüşler yasaklanmış. 
“12 kişinin kaldığı koğuşlara haftada 2 gün 1’er saat su veriliyor, ancak bu su da temiz değil” diyor 
görüşmeci. 
Son 1 ayda 3-4 kez arama yapılmış, aramalarda temizlik malzemelerine bile el konulmuş.  Aramaların 
copla yapıldığı ve itiraz halinde mahpuslara copla vurulduğu da söylenenler arasında. 
Cezaevinde iki mahpus uyuz hastalığına yakalanmış ancak mahpuslar tedavi edilmek yerine hücreye 
kapatılmışlar ve idare karantina altına alındıklarını açıklamış. 
Mevcut durum: Ohal’den beri telefon görüşmeleri 15 günde bir, açık görüş 2 ayda bir, kapalı görüş 
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haftada bir yapılabiliyor. Mahpuslar sürekli diğer ceza infaz kurumlarına sevk/sürgün ile tehdit ediliyor. 
Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde fiili olarak getirilen kısıtlamalar 21 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile 
birlikte artmış durumda, OHAL ile birlikte mahpusların spora dahi çıkmasına izin verilmiyor, istenen 
gazete ve dergiler koğuşlara dağıtılmıyor, kırtasiye malzemeleri teslim edilmiyor ve mektuplara keyfi 
olarak el konabiliyor. 
3. Görüşme 
Beyana göre özetle; 
Görüşmecinin tutulduğu koğuş 35-40 m2, kapasitesi 8-10 kişi ancak 12 kişi kalıyorlar. 
Sürgün sevkler var. Sürgün sevkler öncelikle Karadeniz hapishanelerine yapılmış. Orası dolunca da Ege, 
Gaziantep ve Karaman hapishanelerine sevkler başlamış. OHAL uygulamaları var. Açık görüş 2 ayda bir, 
kapalı görüş 15 günde bir ve sadece 1.derece akrabalara izin veriliyor. 
Havalandırma 30-35 m2. Havalandırmaya saat 07.00 - 17.00 arası çıkarılıyorlar. Arkadaş görüşü yok. 
Telefon hakkı 15 günde bir. Gazete dergi hiç alınmıyor. Kütüphaneye çıkarılmıyor. Spor, hobi, atölye, 
sohbet hakkı kullandırılmıyor. Haftada 2 gün 1 saat sıcak su veriliyor. 12 kişiye, bir duş yeri var. İçme 
suyu kantinden para ile alınıyor. 
Yemek; her hafta yaklaşık aynı menü veriliyor. Temiz ama çeşit ve kalite sorunu var. Mektup gönderip 
alabiliyor ancak gönderirken de alırken de çok bekletiliyor. Haftanın bir günü Pazartesi mektup 
verilebiliyor. Cuma günü de gelen mektuplar dağıtılıyor. 
Cezaevinde doktor ve hemşiresi olan bir revir var. Cuma günü dilekçe verilerek talepte bulunuluyor ve 
revire Pazartesi günleri çıkılabiliyor. Ancak her hafta sadece 3-4 kişi götürülüyor, diğerleri bekliyor. Acil 
durumlar hariç hastaneye sevklerde ciddi sorunlar var. Şırnak Devlet Hastanesi kapalı olduğundan iki 
aydır kimse hastaneye götürülmemiş. 
Görüşmeci hipertansiyon hastası, acil tedavi gerektiren diş sorunları var. Diş tedavisinin cezaevi 
koşullarında mümkün olmadığı söylenmiş. Kardiyolojiye sevk isteğine de cevap verilmemiş. Üç gündür 
bekletiliyor 
4. Görüşme 
Beyana göre özetle; 
Silopi’de evinden alınmış. 3 gün gözaltında tutulmuş ve 25.09.2016 tarihinde tutuklanmış. Kaldığı koğuş 
iki katlı, alt katta mutfak, banyo, tuvalet var. 
Haftada 3 gün birer saat sıcak su veriliyor. İçme suyu kantinden parayla alınıyor 
Öğlen yemeği iyi, akşam yemeği yenilemeyecek kadar kötü. Sebze meyve haftada bir kantinden parayla 
alınabiliyor. 
Hastaneye sevkler sıkıntılı. Ancak revir talebi karşılanmış. Koğuşta ağır hastalığı olan kimse yok. 
Kitap alınabiliyor. Gazete olarak sadece Posta Gazetesi geliyormuş. Diğer gazeteleri kendisi talep 
etmemiş,  kısıtlama var mı bilmiyor. 
Görüşe gelen aileler de sorun yaşıyorlar. Uzun zaman görüş saatlerinde belirsizlikler yaşanmış ama sorun 
büyük oranda çözülmüş. 
Açık görüş 2 ayda bir, telefon hakkı 15 günde bir. Spor, sohbet, kütüphane, atölye, hobi dahil hiç bir 
sosyal etkinlik yok. Yasak ne zamana kadar sürecek belli değil, açıklama yapılmamış. 
Havalandırma 8×6 m2. Havalandırmaya saat 07.00 - 17.30 arası çıkarılıyorlar. 
Mektuplaşmada sorun var. Geç geliyor, geç gidiyor. Sorun nerden kaynaklanıyor bilmiyor. 
Koğuşun kapasitesi 14 kişi. İlk getirildiklerinde 17 kişilermiş, şimdi 13 kişi kalıyorlar. 
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‘Hep 13 kişi yan yanayız, sosyalleşme ihtiyacımız var’ diyor. 
 5. Görüşme 
Beyana göre özetle; 
Şırnak’ta evine giderken gözaltına alınmış, 7 Mart’ta tutuklanmış ve davası halen açılmamış. 
Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde 3 gün gözaltında tutulmuş. Gözaltındayken işkence yapmışlar (tehdit, 
dayak, cinsel taciz, hakaret görmüş). 
İşkence sürecinden dolayı acil tedavi gerektiren ciddi bir sağlık sorunu oluşmuş. 
Şırnak Devlet Hastanesi, “imkânlarımız yetersiz, tutukluluk koşullarında tedavi mümkün değil” demiş. 
Günlük işlerini arkadaşlarının yardımı ile yapabiliyormuş. 
Tedavi amaçlı hastaneye sevk talepleri kabul görmemiş. 
20 gündür gazete alınabiliyormuş ama “biz almıyoruz çünkü istediğimiz gazeteleri vermiyorlar” dedi. 
Şırnak’taki evleri yıkılmış. Ailesi Şırnak’ta köyde yaşıyor. İmkânları olmadığından düzenli olarak ziyarete 
gelemiyorlarmış. 
Cezaevi idaresi yaşanan sorunlar için görüşme taleplerini kabul etmiyormuş. Sokağa çıkma yasağı 
süresince gardiyanlardan bazıları çok kötü davranmışlar. Şimdi büyük oranda düzelmiş sorun. 
Koğuşun kapasitesi 10 kişi. Bir ara 21 kişi kalmışlar, şimdi 15 kişiler. 
Koğuş iki katlı. Havalandırmaya 07.00- 17.00 saatleri arasında çıkarılıyorlar. 
Eskiden her koğuştan iki kişinin katılımı ile 25-30 kişi haftada 2 saat spor yapıyorlarmış, haftada bir de 
sohbet hakkını kullanıyorlarmış. Ancak hepsi bitmiş. 15 Temmuz’dan beri yasak. Ve bu yasak ne zamana 
kadar sürecek bilmiyorlar. 
Sıcak su haftada 3 kez birer saat veriliyor. 
Yemekler sorunlu. Akşam yemekleri hiç yenilmiyor. Kahvaltı kötü olduğundan kantinden parayla alınan 
malzemelerle yapıyorlarmış kahvaltıyı. 
Hastaneye sevkler sorunlu. Acil durumlarda bile “imkân yok” denilerek götürülmüyorlarmış. Kendisi de 
hastaneye sevk istemiş ve dört ay sonra götürülmüş. Kaldığı koğuşta ağır hastalığı olan iki mahpus daha 
varmış. Onların da tedavileri gereğince sağlanmıyormuş. 
6. Görüşme 
Beyana göre özetle: 
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden bir hafta önce ailesiyle birlikte Kumçatı’daki akrabalarının yanına 
taşınmışlar. Yasaktan on gün kadar sonra Silopi’ye giderken kontrol noktasında gözaltına alınmış. Bir 
gün sonra mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanmış. 
“Gözaltında bize çok dayak attılar. Gizli tanık var dediler. Teröristsiniz dediler, ekmek su vermediler. 
Mahkemeye çıkarılmadan önce Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürdüler. Hastaneye varmadan yolda 
arabayı durdurup kelepçemi açtılar ve bana sen hapiste uzun kalırsın, sana şans veriyoruz, kaç kendini 
kurtar dediler ama ben kaçarken beni vururlar diye kaçmadım. Hastaneden sonra da cezaevine teslim 
etmeden son bir kere daha dövelim deyip dövdüler, küfür ettiler. “ 
“Ben jandarma karakolunda tutuldum. Hastaneye çıkarıldığımda dayaktan dolayı yüzüm mosmordu. 
Doktor vücudumu da gördü ama temiz raporu verdi. “ 
“Tutuklandığımı aileme bildirmemişler.  Tutuklandıktan sonar 3 ay kimseyle görüşmedim. Şimdi sadece 
nenem geliyor ziyaretime. O da çok yaşlı ve devamlı gelemiyor.” diye anlatıyor. 
Koğuşun kapasitesi 12 kişi. Ama 17 kişi kalıyorlar. 3 kişi yerde yatıyormuş. 
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“Eskiden su sorunu yoktu. Şimdi çok sıkıntılı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma veriyorlar. Ama bu gün 
sadece 20 dakika verdiler mesela. Sıcak su yetmiyor. Soğuk su da sıkıntılı. 
Musluk suyu çok kireçli kaşınıyoruz yıkandıktan sonra. 
İçme suyunu kantinden parayla alıyoruz.” 
“İnfaz hakimliğine dilekçe yazıyoruz cevap alamıyoruz.” 
 “Sorunlara karşı kapıya vurup slogan attık diye 2 ay iletişim cezası aldım.” 
“Bir aydır sadece Haber Türk ve Milliyet Gazetesi alabiliyoruz. “ 
“Koğuşta ağır hasta arkadaşlar var. Acil durumlarda ambulans istiyoruz, 2- 3 saat sonra geliyor. 
Hastaneye sevk de çok geç yapılıyor. Revir günlerini ayda bir yapmışlar. 
İdareyle görüşmek istiyoruz. 2. Müdür geliyor. O da “benim yetkim yok” diyor.” 
“Koğuş aramasına 30-35 görevli geliyor. Her yeri dağıtıyorlar. Gazete kupürlerini bile yırtıyorlar. 
Kütüphaneden aldığımız kitapları alıyor ve geri vermiyorlar.” 
“Yemek miktarı az, hijyen yok. Bakanlığa yazdık ama cevap vermedi.” 
“Spor yok. Bu çok kötü. Sıkılıyorum.” 
“Tutuklulara ve hükümlülere farklı kurallar var.  Mesela hükümlüler haftada bir, tutuklular ise 15 günde 
bir telefon edebiliyorlar. “ 
“Kantin pahalı. Kantinden aldığımız yiyecekleri bile kontrol ediyorlar, hırpalıyorlar.  Kantinden termos 
aldık, gelip termosları topladılar yasak diye. “ 
“İdare kahvaltı için kutulu yiyecekler veriyor. Tarihi geçenler oluyor. Bir kısmını sonradan topladılar.” 
diye ekliyor. 
HEYETİN RESMİ KURUMLARLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER 
Şırnak Valiliği Heyetin randevu talebine yanıt vermedi. Israr edilince “vali yerinde yok” cevabı verilirken, 
vali yardımcısı ile görüşme talebine de cevap verilmemiştir. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşüldü. 
Başsavcı ile yapılan görüşmede: 
Sokağa çıkma yasakları boyunca kaç kişi sivil, güvenlik görevlisi, militanlar yaşamını yitirmiş, yaşamını 
yitirenlerin yaşları ve cinsiyetlerine ilişkin bilgiler, halen teşhis edilemeyenler, kimsesizler mezarlığında 
gömülü olanların sayısı, yasak boyunca gözaltına alınanların sayısı, kötü muamele ve işkence olup 
olmadığı, yasak boyunca adliyenin işleyişi, yaşanan ihlallerle ilgili soruşturmaların olup olmadığı, meydana 
gelen zararlar, avukat bürolarının tahrip edilmesi ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığı, ölen ve 
yaralananlar ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığını soruldu. 
Savcı; bu sorulara cevap veremeyeceklerini, darbe girişiminden sonra bunun mümkün olamayacağını, 
kendilerine resmi bir yazı yazılması durumunda soruların değerlendirileceğini, gerekirse 
cevaplandıracağını belirtti. 
Şırnak Barosu Başkanı Neşirvan Elçi’den de gelişmelerle ilgili bilgi alındı. Elçi, Cumhuriyet Savcısı ile 
avukatlara yönelik baskılar konusunda defalarca görüşme yapıldığını aktardı. 
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME 
Sokağa çıkma yasakları; milyonlarca insanın yaşama hakkından gömülme hakkına kadar, barınma 
hakkından, beslenmesine, eğitiminden sağlığa ve adalete erişimine kadar tüm temel hak ve özgürlüklerini 
rafa kaldıran, ihlal eden telafisi imkansız sonuçlara yol açmıştır. Bu sonucu haklı gösterecek bir hukuki 
gerekçe bulmak esas olarak mümkün değildir. 
Yine de iç hukuk ve uluslararası hukuktaki durumu tartışmak anlamlı olacaktır. 
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A- Sokağa Çıkma yasağı, Şırnak Valiliği resmi Web sitesinden yapılan “14.03.2016 Pazartesi günü saat 
23:00’den itibaren “Şırnak İl Merkezinde, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, patlayıcılarla 
tuzaklanmış çukurların ve barikatların bertaraf edilmesi, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması 
için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde bir ilan ile duyurulmuştur. 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu - Madde 11  
A-) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç 
işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin 
genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen 
emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. 
B-) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan 
hükümlere göre sağlar ve yürütür. 
C-) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu 
esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için 
vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar 
hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” demektedir. 
Görüldüğü üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 11/C valilere sokağa çıkma yasağı ilan etme 
yetkisi tanımamıştır. 
Valilik, ilan ettiği sokağa çıkma yasağını “halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması”na dayandırmıştır. 
Devlet elbette halkın can ve mal güvenliğini koruyacaktır. Ancak bunu yaparken halkın canına, malına 
zarar vermeden, hak ve özgürlüklerini koruyarak yapmak durumundadır. Bu konuda hem iç hukuk hem 
de uluslararası hukukun devlete yüklediği sorumluluklar ve sınırlamalar mevcuttur. 
Öncelikle söylenmesi gereken; sokağa çıkma yasaklarına ilişkin kararların iç hukuka da aykırı olduğu, 
valilerin yetkilerini aşarak bu kararları aldığıdır. Çünkü sokağa çıkma yasağı kararı, tartıştığımız valilik 
kararlarında olduğu gibi İl İdaresi Kanunu’na dayanılarak değil, yürürlükte bulunan Sıkıyönetim Kanunu 
ile OHAL kanununa dayanılarak mümkün olabilir 
B-Yine sokağa çıkma yasaklarının uygulamalarından doğan sonuçlar Anayasanın 13 ve 15. Maddelerinin 
ihlalidir: 
Anayasa hak ve özgürlüklerin hangi hallerde kısıtlanabileceğine dair hükümler içermektedir. Buna göre 
AY’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. Maddesi: “Temel hak ve hürriyetler, 
özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve 
ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin ve Laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” demektedir. 
Yine, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması” başlıklı 15. Maddesi: “Savaş, seferberlik, 
sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek 
kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir…” 
Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler 
dışında, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, 
vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar 
geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” 
demektedir. 
C-Hükümet yetkililerinin açıklamalarından ve kamuoyuna yansıyan bilgilerden anlaşıldığına göre çatışan 
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taraflar diye bir durum ve çatışmanın belli bir düzeye ulaşmış olduğu gerçeği var. Çatışmalarda savaş 
silahları dahi kullanılmaktadır. Ülkenin bir bölümü diğer bölümlerinden ayrı güvenlik uygulamalarıyla 
yönetilmekte, o bölgede çatışma durumu giderek derinleşmiş, çatışma seviyesi savaş durumuna 
yükselmiştir. 
Bu durum savaş ve ülke içi silahlı çatışma halinde tarafların uymak zorunda oldukları kuralları 
düzenleyen 1949 tarihli BM Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. madde ile ek protokollerdeki yükümlülükleri 
de gündeme getirmektedir. 
Bu durumda; sadece ihlal edilen haklar değil, işlenen insanlığa karşı suçlar gibi, insancıl hukuk alanına 
giren suçlar söz konusudur. 
AİHS’in 15. Maddesi’ndeki hakları kısıtlama ile ilgili bildirim yükümlülüğüne uymadan temel hakları 
sokağa çıkma yasağı ile ihlal etmenin hukuksal sonuçları olacaktır. Aynı şekilde BM İkiz Sözleşmeleri’nde 
de özgürlükler lehine devlete sınırlamalar öngörülmüştür. 
D-Anayasanın 90. Maddesi son fıkrasında “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” denmektedir. Gereğince uluslararası 
sözleşmelerin kanunlara üstünlüğü söz konusudur. 
İncelememize konu sokağa çıkma yasağı uygulamaları hem iç hukuku hem de bağlı olduğumuz 
uluslararası hukuku ihlal etmiştir. 
HEYETİMİZİN TESPİT VE İZLENİMLERİ 
1- Şırnak şehrinde 14 Mart 2016 tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı 14 Kasım 2016 tarihinde sona 
ermiş ve toplam 8 ay devam etmiş. 
2- Sokağa çıkma yasağının başlaması da bitişi de Valiliğin resmi sitesinden duyuru yoluyla yapılmış. Bazı 
mahallelerde belediye tarafından anons yapıldığını da duyanlar olmuş. 
3- Duyuru ve anonslar sonrası Şırnak’ta yaşayan ailelerin pek çoğu zorunlu olarak şehri terk etmişler. 
Şehri terk edenlere Valilik tarafından yaşayabilecekleri özel bir alan gösterilmemiş, ihtiyaçlarını 
karşılayacak olanaklar sunulmamış. Çevre illere tanıdıklarının yanına veya kendileri tarafından oluşturulan 
çadır kentlere yerleşmişler. 
Bir kısım aile gidecek bir yeri olmadığı için yasağa rağmen kentte kalmaya karar vermiş. Ancak bir süre 
sonra çoğu yerde elektrik ve su kesilmiş. Yaşamsal ihtiyaçları karşılamak imkansız hale gelmiş ve onlar da 
şehirden ayrılmak zorunda kalmışlar. Yasak boyunca özellikle doğrudan çatışma yaşanmayan kimi 
yerlerde her şeye rağmen kalan aileler var ama sayıları pek kabarık değil. 
4- Bu süre içerisinde kimi ailelerin genç erkek ve kız çocuklarından bazıları evlerini ve topraklarını 
bırakmak istemedikleri gerekçesi ile şehir dışına çıkmamışlar. 
5- Sokağa çıkma yasağı duyuruları sonrası şehir askerler tarafından obüs, top ve ağır silah atışları ile 
sürekli vurulmuş. 
6- Şehrin bazı mahallelerinde yasak öncesi kurulan hendek veya barikatlar varmış ancak bazı 
mahallelerinde hendek ve barikat hiç olmamış. 
7- Sokağa çıkma yasakları ilan edilmeden önce, şehirde görev yapan sağlık personeli, doktor, hemşire, 
psikolog vb. geçici görevle çevre illere gönderilmişler. Sadece kolluk kuvvetlerinin tedavisi için özel bir 
sağlık ekibi getirilmiş. 
8- Savaş ve çatışma ortamı 80 - 85 gün kadar sürmüş sonrasında yıkım çalışmaları yürütülmüş. 
9- Bu süreç içerisinde aileler son derece zor koşullar altında büyük bir yoksulluk ve yoksunluk içinde 
yaşamışlar. Başta yaşam hakkı olmak üzere, sağlığa erişim hakkı, eğitim hakkı, barınma hakları ihlal 
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edilmiş. Asgari insani koşulların dahi çok altında koşullarda yaşamaya mecbur edilmişler. 
10- Başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar, hastalar, hamileler olmak üzere tüm halk ağır bir toplumsal travma 
yaşamış. Bu travmanın etkileri halen kolaylıkla hissedilmektedir. Bazıları konuşmaya dahi çekinmektedir. 
Baskı ve şiddetle, yoksulluk ve yoksunlukla baş edemeyenler tamamen göç etmek zorunda kalmışlar. 
11- Riskli alan, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma adı altında kentin 7 mahallesinde ağır yıkım 
gerçekleştirilmiş. 7 mahalle adeta silinmiştir. Diğer mahallelerde de yıkım devam ediyor. Yıkımın yasalara 
ve insan haklarına uygun yapılmadığı iddiaları yoğun. Yıkım yapılacak evlerin sahiplerine bilgi 
verilmediği, haklarını arayacak ya da itiraz edecek veya bununla ilgili talepte bulunacakları bir merci 
bulamadıkları, yıkımlar yapılırken evlerin içerisinden eşyalarını almalarının dahi engellendiği, sıkça 
duyduğumuz yakınmalar arasında. 
12- Yıkım esnasında kentin tarihi eserleri de korunmamıştır. 
13-Acarlar isimli bir şirket tarafından yürütülen yıkımlar hemen hemen bitmek üzere görünmektedir. 
14- Sokağa çıkma yasağı süresince ve sonrası halkın hakkı, hukuku yok sayılmış, adalete erişim 
engellenmiştir. 
Yasak süresince özellikle kontrol noktalarından çok sayıda gözaltı işlemi yapılmış ve bu kişilerin pek 
çoğu tutuklanmış. Yasak süresince avukatların çalışması neredeyse imkansız hale gelmiş. Gözaltına 
alınanlarla ilgili hukuki süreci takip eden avukatlar kontrol noktalarında saatlerce bekletilmişler ve ciddi 
tehdit ve tehlike altında mesleklerini icra edebilmişler. Avukat büroları tahrip edilmiş ve yağmalanmış. 
Dosyalarının ve kitaplarının yırtıldığı, ofis kapılarının kırıldığı görülmüştür. 
15- Bazı evlerin, büroların balkonlarında odalarında kullanılmış ve bırakılmış prezervatiflerin 
bulunduğunun bildirilmesi, daha önceki sokağa çıkma yasaklarında da rastlanıldığı gibi yatak odalarına 
girilmesi, özel hayatın gizliliğine ve halkın kültürel değer yargılarına dönük bir saldırı olarak 
algılanmaktadır. 
16- Kültürel dokuyu, sosyal ve kültürel alışkanlıkları, inançları hedef alan saldırılar ve yıkım faaliyeti, 
mağdurlar nezdinde unutulması ya da telafisi mümkün olmayacak travmatik bir süreçtir. 
17- Eğitim kurumlarının, hastanelerin karargaha dönüştürülmesi, öğrencilerin 8 ay boyunca öğrenim 
görememelerinin yanı sıra, yaşadıkları travmanın etkisiyle eğitimden ve sosyal hayattan uzaklaşmaları ve 
içe kapanmaları devam etmektedir. Sokaklarda çok az sayıda çocuğa ve insana rastlanmıştır. 
18- Cenazelerin çıkartılması, kaldırılması, korunması, otopsi işlemlerinin yapılması ve gömülmelerinde 
halen protokollere uyulmamaktadır. BM otopsi protokolü ihlal edilmektedir. 
Sokağa çıkma yasakları sürerken cenazelerin büyük bir kısmı kimsesizler mezarlığına gömülmekte ve 
DNA tespiti ile kimliklendirilenlerin ailelerine sonradan bilgi verilmekte, ancak öncesinde kimsesiz 
olarak defnedilmiş cenazelerin aile tarafından usulünce defin edilmesine imkan sağlanmamaktadır. 
Belediyeye kayyum atanması sonrasında belediyenin de halka ihtiyacı olan yardımı yapmadığı, cenaze 
arabası ve mezar açmaya yarar ekipman ve insan desteği sağlanmadığı söylenmekte. 
19- Teşhis edilen cenazeler ölüm kâğıdı ile ailelerine teslim edilmiş, otopsi süreçlerinde aile ya da avukat 
bulunmamış, cenazeler ailelerin istedikleri yerlere gömülememiştir. 
20- Şehrin giriş ve çıkışlarındaki adeta bir işkence haline getirilen GBT kontrolü, araç kontrolü vb. ile 
halk bezdirilmektedir. İnsanlar kış koşullarında, araç içinde saatlerce beklemek zorunda kalmaktadır. 
21- Kısmen sokağa çıkma yasağının devam etmesi halkın özgürce yaşamasını engellemekte, korkunun 
kaygının süreklileşmesine neden olmaktadır. 
22- Seçilmiş Belediye Başkanının görevden alınması ve yerine kayyum atanması, halkın yerel yönetimle 
ilişkisinin kopmasına neden olmuştur. 



 

19. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU  
3-4 KASIM 2018 

 

161 

23- Şehrin sokaklarında evcil hayvanlara hiç rastlanmamıştır. 
24- Şehirde çok az sayıda esnaf işyerini açabilmiştir. Birçok iş yerinin yakıldığı, tahrip edildiği 
görülmüştür. 
25- Şehrin doğal yapısı, doğası, bitki örtüsü, tarihsel dokusu, mimarisi tamamen bozulmuştur. 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
1- Öncelikle, zarar daha fazla büyütülmemeli yıkım derhal durdurularak halkın evlerine dönebilmeleri ve 
insani yaşam koşullarına kavuşabilmelerine olanak yaratılmalı, maddi ve manevi zararları telafi 
edilmelidir. 
2- Henüz olaylar devam ederken, halkın onca hakkı ihlal edilmiş onca suç işlenmişken, onca can kaybı 
varken, henüz enkaz altında cenazeler olduğu iddiaları cevaplanmamışken; iş makinaları ile ve aceleyle 
evlerin, mahallelerin yıkılması, molozlarının aceleyle taşınması; gerçeklerin gizlendiği, delillerin 
karartıldığı, hatta yok edildiği kanaatine varmamıza neden olmuştur. Bu yanlıştan bir yerde dönülmeli, 
zaruri yıkım dahil yıkım ve molozların taşınması derhal durdurulmalı, bu işlemler savcılık incelemesinden 
sonraya bırakılmalıdır. 
3- Okul ve hastaneler derhal kullanılır hale getirilmeli, halkın ihtiyacına cevap verebilir şekilde faaliyete 
sokulmalıdır. 
4- Sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamının kentin fiziki yapısına ve halka verdiği zarar ortadadır. Bu 
tutuma ve uygulamalara derhal son verilmelidir. 
5- Sokağa çıkma yasağı kararlarının ve uygulamasının kabul edilebilir bir gerekçesi ve hukuki dayanağı 
bulunmamaktadır. 
Yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği ve pek çok temel hakkın ağır ihlali karşısında 
heyetimiz; 
Başta Anayasa’da güvence altına alınan temel haklar, AİHS ve Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. maddesi 
olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerde ve BM Minneseto Otopsi protokolüyle devlete yüklenen 
sorumluluklar gözetilerek adli ve idari işlemlerin yapılması, olayların araştırılması, etkin soruşturma 
yürütülerek sorumluların yargı önüne çıkartılması ve cezalandırılmalarının sağlanması için bir bütün 
olarak sorumluluk makamında bulunanları göreve çağırmaktadır. 
6- Yasadışı infazlar ve işkence dahil hak ihlallerinin tespiti için TBMM’nde inceleme ve araştırma 
komisyonları kurulmasını, bölgenin gerek ulusal gerek uluslararası bağımsız sivil izleme ve denetimine 
açılmasına olanak sağlanması gerekmektedir. 
7- Kentin tarihi ve doğal yapısına, kültürel değerlerine zarar veren riskli alan, kentsel dönüşüm ve 
kamulaştırma kararları geri çekilmeli. Kent halkının da kabul edeceği bir inşa süreci başlatılmalı, kentin 
tarihi dokusu aslına uygun olarak yeniden yapılmalıdır. 
8- Devletin sorumlulukları yanında, bu yıkıcı süreçlerin yol açtığı yaraları sarmada ve tekrarının 
engellenmesinde toplumsal duyarlılık ve dayanışma da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle toplumsal 
bilincin, duyarlılığın ve dayanışmanın geliştirilmesi için de çalışmalar yürütülmelidir. 
 

İnsan Hakları Derneği 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı 

Diyarbakır Barosu 
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YARGI BASKISI ALTINDAKİ AVUKATLAR 
01.06.2018 

 
Türkiye’de avukatlık, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 1. Maddesi’nde şöyle tanımlanmıştır16: 
“Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan 
bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.” 
Avukatlığın, yargının üç kurucu unsurundan biri olduğu iddia edilmesine rağmen, mesleki faaliyetleri ve 
müvekkillerinin kimliği ve eylemleriyle yargılanan avukatların sayısı Türkiye’de oldukça fazladır. Ekli 
listede yer alan davalardan da görüleceği üzere, Abdullah Öcalan’ın avukatlığını yapmak, toplumsal 
muhalefetin ve halkın avukatlığını yapmak, cezaevinde açlık grevi yapan mahpusların hukuki ve tıbbi 
durumlarını tespit amacıyla ziyarette bulunmak, örgüt mensubu olduğu iddia edilen müvekkillerinin 
cenaze ve otopsi işlemlerine katılmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak, ifade özgürlüğü 
hakkını kullanmak, devletin yasa dışı silahlı örgütlerin bombalı saldırılarla gerçekleştirdiği katliamlardaki 
sorumluluğunu hatırlatmak, kolluk görevlileri tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kalan 
müvekkillerinin haklarını savunmak ve durumlarını kamuoyu ile paylaşmak, gözaltında bulunan 
müvekkiline kanunda belirtilen susma hakkını hatırlatmak, insan hakları savunuculuğu yapmak ve en 
önemlisi de cezasızlıkla mücadele etmek gibi pek çok mesleki faaliyet suç sayılmakta, hatta bu 
faaliyetlerin örgüt talimatıyla gerçekleştirildiği iddia edilerek TCK 220/6-7, 314/2-3 maddelerde 
düzenlenen silahlı örgüte yardım ve örgüt üyeliği ile sıklıkla TMK 7. Madde kapsamında silahlı örgüt 
propagandası kapsamında yargılama yapılmaktadır. 
BM Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sonrasında ön gözlem raporunu yayınlamıştır. Bu raporda belirtilen 
tavsiyeler maalesef bugüne değin yerine getirilmemiş, OHAL ortamında durum daha da kötüye 
gitmiştir.17 
The Front Line Defenders’ın “Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları” başlıklı 2017 yılı 
raporunda, Türkiye’deki bütün insan hakları savunucuları tehdit altında olmakla birlikte, 2017 yılında 
tehdit altında olan ana grubun avukatlar olduğu belirtilmiştir.18  
Uluslararası Barolar Birliği İnsan Hakları Enstitüsü’nün Tehlikedeki Avukatlar Günü olan 24 
Ocak 2018’de yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de OHAL boyunca 1488 avukat zulme varan kötü 
muameleye maruz kalmış, 572 avukat tutuklanmış, 79 avukat ise hapis cezasına mahkûm olmuştur.19  
Yargı baskısının yanı sıra, takip ettikleri davalar nedeniyle avukatların can güvenliği de tehdit altında 
olabilmektedir. Örneğin, Türkiye’de bir kültür halini almış cezasızlık politikasından faili meçhul davaları 
takip ederek hesap soran insan hakları savunucusu Diyarbakır Baro Başkanı avukat Tahir Elçi, 28 Kasım 
2015 günü Diyarbakır’da öldürülmüş ve savcılık dosyasında aradan geçen 2.5 yılda tek bir şüpheli dahi 

                                                      
16 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf 
17 http://www.ihop.org.tr/2011/11/30/bm-yargclarn-ve-avukatlarn-bamszl-oezel-raportoerue-tuerkiye-ziyareti-
10- 14-Ekim/ 
18 https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/annual-report-human-rights-defenders-risk-2017 
19 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/912567/OHAL_de_1488_avukata_zulum.html 
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sorgulanmamıştır. 20 Hem yargı baskısı hem de can güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle pek çok avukat 
da Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmıştır. 
20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve üç aylık sürelerle 7 kez uzatılan OHAL döneminde, haksız gözaltı, 
tutuklama ve adil yargılanma hakkı ihlallerinin artması neticesinde avukatlar üzerindeki bu baskılar 
giderek artmıştır.  
Pek çok OHAL KHK’sı ile avukatlık mesleğine sınırlamalar getirilmiştir: 
27 Temmuz 2016 tarihli, 668 sayılı KHK’nin 3. Maddesi ile “Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme 
hakkı Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz.” hükmü 
getirilmiştir.21 29 Ekim 2016 tarihli 676 sayılı KHK ile bu süre 24 saate indirilmişse de şüphelinin derhal 
avukatıyla görüşme hakkı kısıtlanmış, şüpheliden kayıt dışı ve hukuka aykırı beyan alma tehlikesinin önü 
açılmıştır. 
676 sayılı KHK’nin 1. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasına “Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç 
avukat hazır bulunabilir.” cümlesi eklenmiştir.22 Böylece, soruşturma aşamasında yalnızca ifade alırken 3 
avukatın hazır bulunabileceği kuralı genişletilmiş, sanığın Mahkemedeki etkili savunma ve adil yargılanma 
hakkı kısıtlanmıştır. 
Aynı KHK’nin 2. Maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 151 inci maddesi de değiştirilmiştir. Maddenin eski 
halinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahlı örgüt kurma ve yönetme ile terör suçlarından tutuklu 
veya hükümlü olanların müdafiliğini üstlenen avukatların, kendileri hakkında da aynı suçlardan 
kovuşturma bulunması halinde bir yıl süre ile müdafilikten yasaklanabileceği ve bu sürenin, iki kez, en 
fazla altı ay süreyle uzatılabileceği düzenlenmişti. KHK ile değiştirilmiş halinde ise avukatın hakkında 
soruşturma dosyası bulunması halinde ve müvekkilinin soruşturma aşamasında da yasak 
getirilebilmektedir. Böylece masumiyet karinesi göz ardı edilmiştir. 
Aynı KHK’nin 5. Maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına “Müdafiin 
mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir.” cümlesi eklenmiştir. Böylece, alt 
sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturmanın her 
aşamasında şüphelinin müdafiden yararlanma hakkı ve müdafinin duruşmada bulunmaması halinde 
yargılamaya devam edilememe güvencesi ortadan kaldırılmıştır. 696 sayılı KHK ile bu değişiklik 
genişletilmiş, “duruşmaya gelmemesi” hali de eklenmiştir.23 
23 Temmuz 2016 tarihli, 667 sayılı KHK ile tutuklu ile avukatların cezaevindeki görüşlerine dair teknik 
cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydetme, izlemek amacıyla bir görevlinin hazır bulunması, avukat ile 
tutuklunun birbirine verdiği belgeleri inceleme ve el koyma, görüş gün ve saatlerini kısıtlama yetkisi 
getirilmiştir.24 676 sayılı KHK ile bu düzenlemeler, hükümlüler için de geçerli hale getirilmiştir. Avukatın 
müvekkiliyle görüşmesini gizli yapması gerekirken, idareye belgelere dahi el koyma yetkisinin verilmesi 
savunma hakkını kısıtlamıştır. İdareye geniş ve belirsiz bir takdir yetkisi verilmiş, bunun sonucunda keyfi 
uygulamalar ortaya çıkmıştır. 

                                                      
20http://www.dw.com/tr/iki-y%C4%B1ld%C4%B1r-davas%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1lmayan-tahir-
el%C3%A7i-cinayeti/a-41558121 
21 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2..htm 
22 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm 
23 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-22.htm 
24 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm 
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Türkiye’de yıllardır hak ve adalet mücadelesi veren Çağdaş Hukukçular Derneği ile son yıllarda faaliyet 
gösteren Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Mezopotamya Hukukçular Derneği gibi avukat örgütleri 
22 Kasım 2016 tarihli 677 sayılı KHK ile kapatılmıştır.25  
Kapatılan ÇHD’nin genel başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı halen İstanbul Silivri cezaevinde tutukludur. 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi eski başkanı Av. Taner Kılıç halen İzmir Aliağa Şakran 
cezaevinde tutukludur. İHD yöneticilerinden Av. Halil İbrahim Vargün, Av. Olcay Öztürk halen 
tutukludurlar. 
İHD’nin, insan hakları savunucularına, İHD ve İHD yöneticilerine yönelik baskılar raporunda belirtilen 
tüm hususların avukatlar için de geçerli olduğunu özellikle belirtmek isteriz26  
Oysa, hedef haline getirilen mücadeleci avukatlık faaliyetlerinin tamamı, tam da uluslararası düzeyde 
korunan adil yargılanma ve savunma hakkının bir gereğidir. 

1) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 6 ila 11. Maddelerinde herkesin eşit korunma, adil ve 
tarafsız ve bağımsız mahkemeler tarafından yargılanma, etkin yargı yoluna başvurma, savunma 
için tüm güvencelerden yararlanma ve suçlu olduğu kesinleşmedikçe suçsuz sayılma hakkı 
düzenlenmiştir.27 

2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesinde de buna paralel bir şekilde adil yargılanma 
ve savunma hakkı düzenlenmiştir.28 

3) 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların 
Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen Avukatların Rolüne Dair 
Temel Prensipler (Havana Kuralları)’nın ilk 8 maddesinde, herkesin avukata ve adli hizmete 
ulaşma, gözaltında avukata derhal erişme ve avukat ile şüphelinin tam bir gizlilik içerisinde 
görüşme hakkı düzenlenmiştir. 29 

14. maddesine göre ise avukatlar müvekkillerinin haklarını korurken ve adaletin gerçekleşmesine 
çalışırken, ulusal ve uluslararası hukukun tanıdığı insan haklarını ve temel özgürlükleri yüceltmeye 
çalışırlar ve hukuka ve hukukçuluk mesleğinin kabul görmüş standartlarına ve ahlaki kurallarına uygun 
biçimde serbestçe hareket ederler. 
16. maddesine göre, Hükümetler avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle 
karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini ve faaliyette bulundukları için kovuşturma 
veya idari, ekonomik veya başka bir yaptırımla sıkıntı çekmemelerini veya tehditle karşılaşmamalarını 
sağlamakla yükümlüdür.  
18. maddesine göre ise avukatlar görevlerini icra etmeleri nedeniyle müvekkilleriyle veya müvekkillerinin 
davalarıyla özdeşleştirilemezler. 
23. maddesine göre de avukatlar özellikle, hukukla, adalet sistemiyle ve insan haklarının geliştirilmesi ve 
korunması ile ilgili konularda kamusal tartışmalara katılma ve yasal faaliyetleri veya yasal bir örgüte 
mensup olmaları nedeniyle mesleki kısıtlamalara maruz kalmaksızın, yerel, ulusal veya uluslararası 
örgütler kurma veya bunlara mensup olma ve bunların toplantılarına katılma hakkına sahiptir. 

4) Avrupa Konseyi’nin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Nolu 
Tavsiye Kararı’nın ilk maddesinde de avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım 

                                                      
25 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm 
26 http:/www.ihd.org.tr 
27 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf 
28 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf 
29 http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/1.%20Havana%20Kurallar%C4%B1.pdf 
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gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde 
korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm 
tedbirlerin alınması gerektiği düzenlenmiştir.30 
5) 2 Ağustos 1991 tarihinde Uluslararası Avukatlar Birliği tarafından kabul edilen Morelia 
Şartı’nda her halükarda, avukatlık mesleğinin görevinin, hukuki yardım sistemine, hiçbir çekince 
olmaksızın ve tam bağımsızlık içinde, tüm beceri ve gayretiyle, yalnızca dava tarafının yüksek 
menfaatini düşünerek aktif olarak katılmak olduğu gerçeğini göz önünde tutulması gerektiği 
belirtilmiştir.31 
6) 27 Ekim 2002’de Uluslararası Avukatlar Birliği tarafından kabul edilen Turin İlkeleri’ne 
göre avukatlar mesleklerini müdahale veya kısıtlamaya maruz bırakılmadan tam bir mesleki 
dokunulmazlık içinde icra etme hakkına sahiptirler. Müvekkillerinin haklarının korunmasını ve 
müvekkillerinin herhangi bir mahkeme veya bir başka yetkili makam tarafından adilane şekilde 
yargılanmalarını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak avukatların görevidir.32 
7) 12 Aralık 2017 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan 
Hakları Komitesi’nde avukatların ve avukatlık mesleğinin korunması için hazırlanmış bir taslak 
rapor kabul edilmiştir. 24 Ocak 2018 tarihinde ise Strazburg’ta, aralarında Türkiye, Azerbaycan, 
Moldova ve Hollanda gibi ülkelerde mesleki faaliyetleri nedeniyle insan hakları ihlallerinin 
mağduru olan ve baskı gören avukatların olduğu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının 
ardından, Parlamenterler Meclisi’nde taslak raporda yer verilen öneriler yedi maddelik bir 
metin haline getirilerek kabul edilmiştir. Parlamenterler Meclisi’nde kabul edilen bu taslak 
raporun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne sunulması ve burada olumlu bir karar alınması 
halinde, avukatlık mesleği üzerine Avrupa Konseyi tarafından uluslararası bir sözleşme 
hazırlanması için sürecin başlatılması beklenmektedir.33  

Bu tavsiye kararlarında özetle,  
Pek çok Avrupa Konseyi ülkesinde avukatlara yönelik taciz, tehdit ve saldırıların meydana gelmeye 
devam ettiği ve hatta yaygınlık kazanarak sistematikleştiği ve bariz bir şekilde bilinçli bir politikanın 
sonucu olduğu,  
Kimi durumlarda otoritelerce yetersiz şekilde soruşturulan öldürme, kamu görevlileri tarafından da 
olmak üzere fiziksel şiddet, tehdit, haksız aleni eleştirilere maruz kalma ve avukatların önde gelen 
politik figürler dâhil olmak üzere müvekkilleriyle bir tutulması, avukatları cezalandırmak üzere ceza 
soruşturmasının kötüye kullanılması ya da avukatların belli davalardan alınması, müvekkillerin 
avukatları ile görüşmelerinin hukuka aykırı şekilde izlenerek avukatlık mesleğine özgü ayrıcalıkların 
ihlal edilmesi, hukuka aykırı soruşturmalar kapsamında arama ve el koyma, avukatların kendi 
müvekkillerinin ceza davalarında tanık olarak sorguya çekilmesi, disiplin soruşturmasının kötüye 
kullanılması ve avukatların bağımsızlığının etkili şekilde korunmasını sağlama ve işlevsel kılma 
bakımından çeşitli yapısal ve usule ilişkin yetersizliklerin olduğu, 
Devam eden yargılama süreçleri dâhil, bireysel hakların her gün korunmasında avukatların üstlendiği 
rol bağlamında, ayrıca avukatların güvenliğine ve bağımsızlığına ve mesleklerinin gereklerini etkin 

                                                      
30 http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/2.%20avr_konseyi_9_nolu_tavsiye_karari.pdf 
31 http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/4.%20morelia_sarti.pdf 
32 http://www.ankarabarosu.org.tr/merkezler/pdf/5.%20turin_ilkeleri.pdf 
33 Benan Molu, https://anayasagundemi.com/2018/03/14/avukatlik-meslegi-uzerine-avrupa-konseyi-sozlesmesi-
hazirlanmasi-icin-tavsiye-karar-kabul-edildi/ 
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şekilde yerine getirmelerine yönelik yakın tehditlere cevap verebilmek adına bir erken uyarı 
mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu, belirtmişlerdir. 

İHD olarak Türkiye’de özellikle toplumsal sorunlarla ilgilenen ve sürekli mağdurların yanında yer alarak 
savunuculuk faaliyeti yapan avukatların tamamını insan hakları savunucusu olarak değerlendirdiğimizi 
belirtmek isteriz. 
Bu raporda, Fetullah Gülen örgütü soruşturmaları kapsamında mesleki faaliyetleri nedeni ile tutuklu 
bulunan avukatların durumuna şimdilik yeterli bilgi alınamadığı için yer verilmemiştir. Bu hususta ciddi 
hak ihlalleri olduğunu ve çok sayıda avukatın hak ihlaline uğradığını belirtmek isteriz. 
Bu raporumuzda, OHAL ortamında etkisi daha da artan yargı baskısının hak savunucusu avukatlar 
üzerindeki etkisini göstermek ve bu alandaki soruna dikkat çekmek istedik. Elbette raporumuzda 
eksiklikler vardır. Bu raporu yayınladıktan sonra avukatlardan gelecek öneriler doğrultusunda 
raporumuzu her zaman yenileyebileceğimizi belirtmek isteriz. 
ÖNERİLER 
Türkiye’de mesleki faaliyetleri, savunmanlık ve insan hakları faaliyetlerinden dolayı soruşturma ve 
kovuşturmaya maruz kalan ve tutuklu yargılanan tüm avukatlar serbest bırakmalıdır. 
Avukatların yargılanmasına neden olan veya avukatları tehditler ve baskılar ile yıldırmaya çalışan aktörler 
etkili soruşturma yöntemleriyle tespit edilmeli ve etkili bir şekilde kovuşturulmalı, Türkiye’deki cezasızlık 
politikasına son verilmelidir. 
Kolluk(Polis, jandarma ve istihbarat) ve yargı içerisinde örgütsel faaliyet kapsamında açılan soruşturma 
ve davaların tamamı yeniden ele alınmalı, kurulan komplolar açığa çıkarılmalıdır. 
Avukatlar hakkında soruşturma ve davalar başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere uluslararası toplum 
tarafından izlenerek görünür hale getirilmeli, Baroların kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunulmalıdır. 
Elbette hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması gerçekleştirilmeli, Türkiye’de adalete 
olan güven yeniden tesis edilmeli, özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları 
kapatılmalıdır.  
Türkiye’nin en önemli sorunu, terör tanımının subjektif olmasıdır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi 
kararlarına uygun olarak terör suçlarını yeniden tanımlamalı, bunun dışındaki suçları terör suçları olarak 
nitelendirmekten vazgeçmelidir. Türkiye’de şiddete başvuran ile başvurmayan arasında ayrım yapılmalı ve 
ceza mevzuatı buna göre yeniden düzenlenmelidir.  
Türkiye’de,  başta savunma hakkı olmak üzere herkesin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve gösteri 
hakkı ile örgütlenme özgürlüğü hakkı uluslararası sözleşmelerdeki güvenceye kavuşturulmalıdır. 
En kısa zamanda, BM Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Rapörtörü, BM İnsan Hakları 
Savunucuları Özel Raportörü, Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması ve Desteklenmesi Özel 
Raportörü, Kanaat ve İfade Özgürlüğünün Geliştirilmesi ve Korunması Özel Raportörü ve Azınlık 
Konuları Bağımsız Uzmanı’nın Türkiye ziyaretleri mümkün kılınmalı ve raporlarında belirtecekleri 
hususlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
OHAL kaldırılmalı ve meşruiyeti olmayan KHK’lar iptal edilerek mağdur edilenlerin mağduriyeti 
giderilmelidir. 
Avukatlık mesleğinin yargının kurucu unsuru olduğu gerçeğinden hareketle savunma hakkının 
kısıtlanmasını içeren mevzuat değiştirilmeli, avukatlık mesleği yasal güvencelere kavuşturulmalıdır. 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün yasaklanması ve cezalandırılması nedeniyle çok büyük bir mağduriyet 
oluştuğundan temel düzenlemeler yapılıncaya kadar basın ve yayın yoluyla işlenmiş suç ve cezaların 
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ertelenerek iptal edilmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda acil yasal düzenleme 
yapılmalıdır. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUKUK KOMİSYONU 
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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINA, İHD VE İHD 
YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK BASKILAR RAPORU 

01.06.2018 

 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, insan haklarına dayalı olmayan, resmi ideolojisi olan bir ulus devlet 
anayasasına ve yapısına sahiptir. Bu devlet, AB tam üyelik sürecinde Kopenhag siyasi kriterlerinin 
rehberliğinde 1999-2004 yılları arasında kendisini demokratikleştirmeye çalışmıştır. Türkiye, Kürt 
sorunundan kaynaklı çatışma çözümünü gerçekleştiremediğinden, reform süreci 2005 yılında durmuş ve 
2013 yılına kadar durağan bir seyir izlemiştir. Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesi amacıyla 
2013 yılında başlatılan barış ve çözüm süreci 2015 yılına kadar sürmüştür. Bu ara dönemde 
demokratikleşme çabaları yeniden ivme kazanmıştır. Ancak Temmuz 2015’te silahlı çatışmalar yeniden 
başladığından reform süreci tamamen durmuştur. Silahlı çatışmaların oldukça yoğun bir şekilde 
yaşanması, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri müdahalesi ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
askeri darbe girişimi oldukça trajik gelişmelere sahne olmuştur.  
21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olacak şekilde OHAL ilan edilmiştir. OHAL 
halen devam etmektedir. Türkiye OHAL KHK’leri ile yönetilmektedir. Bu KHK’lar ile yüz binden fazla 
kamu görevlisi ihraç edilmiş, başta dernekler olmak üzere çok sayıda basın yayın kuruluşu kapatılmış, 
oldukça kapsamlı ve büyük ağır hak ihlalleri gerçekleştirilmiştir. OHAL ortamında 16 Nisan 2017’de 
Türkiye Anayasası değiştirilmiş ve tek kişi yönetimine dayalı otoriter bir sisteme geçilmiştir. Türkiye, 
demokratikleşeyim derken maalesef en az 30 yıl geriye düşmüş, askeri darbe ürünü parlamenter 
demokrasiye dayalı anayasası, OHAL ortamında 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla daha da 
antidemokratik bir karakter kazanmıştır. 
Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi çabaları, insan hakları savunucuları açısından çok ağır bedeller 
ödenen bir süreç olmuştur. Türkiye uzun yıllar insan hakları savunucularına yönelik baskıların, saldırıların 
en yoğun yaşandığı ülkelerin başında yer almıştır. İnsan hakları alanında mücadele yürüten çok sayıda kişi 
yargılanmış, mahkûm edilmiş, saldırıya uğramış, yaşamını yitirmiştir. Bu alanda faaliyet yürüten dernekler 
aranmış, kapatılmış, telefonları dinlenmiş, çalışmaları engellenmiştir. Halen Türkiye’de uygulanan OHAL 
nedeniyle çok sayıda hak ve hukuk örgütü kapatılmış, açık tutulan insan hakları örgütlerine ise sıkı 
denetim uygulanmış, üye ve yöneticilerine yoğun olarak yargı yoluyla baskı politikasına devam edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe sonucu hazırlanmış bir anayasadır. 
Bu anayasa, bir bütün olarak cezasızlık politikasını benimsemiştir. AB sürecindeki ve barış sürecindeki 
demokratikleşme çabaları ise cezasızlık politikasını tam olarak ortadan kaldırmamıştır. Cezasızlık 
politikası Türkiye’de aynı zamanda bir kültür halini almıştır. Temmuz 2016’dan beri uygulanan OHAL 
nedeniyle çıkarılan OHAL KHK’leri ile cezasızlık yeniden açık yasal koruma altına alınmış, OHAL 
KHK’lerinden 696 sayılı KHK ile sivillere bile cezasızlık getirilmiştir. İnsan hakları savunucularının 
Türkiye’de baş etmek zorunda kaldığı en önemli sorun alanı, devletin uyguladığı cezasızlık politikasıdır. 
Dolayısıyla hak savunucularının adalet arayışı cezasızlık politikaları nedeniyle sonuç alamamaktadır. 
Öte yandan, 1986 yılında kurulan 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 her zaman tehlikeli birer iç düşman olarak algılamıştır. Bu algı, AB 
süreciyle birlikte değişmeye başlamıştır. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insan haklarına 
güvenlik karakterli bakış açısıyla yaklaşıldığı için kimi kurumlar, insan hakları savunucularını güvenliği 
tehdit eden birer unsur olarak algılamaya devam etmiştir. 1998 yılında, Türkiye Cumhuriyeti Genel 
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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 belgede imzası bulunan generallerle ilgili İHD’nin yaptığı suç 
duyuruları sonucunda etkili soruşturma yapılmamış ve bu kişiler hakkında kamu davası açılmamıştır. 28 
Şubat 1997 yılında yapılan darbe girişimiyle ilgili Ankara’da açılan davada ise generaller sadece darbeye 
teşebbüs etmekten yargılanmış, İHD gibi kurumlara yönelik hazırladıkları Andıç ve Güçlü Eylem 
Planları nedeniyle yargılamaları yapılmamıştır. Görüldüğü gibi cezasızlık politikası açık suç delili var 
olmasına rağmen devam ettirilmiştir. 
Cezasızlık politikasının yanı sıra, hükümetin insan hakları politikasına da bakmak gerekir. Türkiye, BM 
İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ni 2004 yılında kabul etmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 
2004/139 sayılı Genelgesi ile tüm il emniyet müdürlüklerine bildirmiştir. Ancak bugüne değin bu 
bildirgenin uygulandığına tanık olmadık. Hükümet, uluslararası belgeleri tanımakta, ancak uygulamada 
gereğini yerine getirmemektedir. 
Devlet yönetiminde hala askeri ve sivil bürokrasi oldukça güçlüdür. Bu kesim, resmi devlet ideolojisini 
savunmada direnç göstermektedir. Hükümetlerin değişim politikalarına direnmektedir. Türkiye’de adli 
kolluk olmadığından bu görevi emniyet müdürlükleri yapmaktadır. Emniyet müdürlükleri tarafından 
hazırlanan soruşturmalar, bir fezleke ile cumhuriyet savcılıklarına iletilmekte, savcılar da bu fezlekeye 
göre kişilere dava açmaktadır. Çok sayıda insan hakları savunucusu hakkında ifade özgürlüğünün 
kısıtlanması ve yasaklanması nedeniyle açılan davalar bu şekilde açılmıştır.  
2014 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Teşkilat Kanunu değiştirilerek, MİT’in terör ve casusluk 
suçlarından resmi soruşturma yapması yetkisi tanınmış ve MİT’e adli kolluk görevi verilmiştir. 
Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılarının emniyet, jandarma ve MİT’in hazırladığı dosyalar üzerinden 
soruşturma yürütmeleri ve dava açmaları oldukça büyük bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 
Demokratik ülkelerde savcının emrindeki adli kolluk soruşturma işlemlerini yaparken, Türkiye’de 
savcının emrinde olmayan kesimler, soruşturmaya esas teşkil edecek soruşturma evraklarını 
hazırlamaktadır. 
İnsan hakları savunucularına karşı açılan soruşturma ve davaların büyük çoğunluğu özel yetkili savcılıklar 
tarafından açılmıştır ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. Türkiye’de sivil yargı, 
özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıklarının bulunması nedeniyle ikiye ayrılmıştır. Bu 
tip özel yargılama sistemleri, devletin resmi tutumlarının dışında davranan sivil toplumu baskı altına 
almak için sık sık kullanılmaktadır. Türkiye’de sıkıyönetim mahkemelerinin devamı olarak kurulan devlet 
güvenlik mahkemeleri kapatılmışsa da bunların yerine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 251. Maddesi ile 
görevli ve yetkili ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları oluşturulmuştur. 2013 yılındaki kanun değişikliği 
ile CMK 251. Madde kaldırılmış ancak bu mahkemeler ve savcılıklar, Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. 
Maddesine göre çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Barış ve çözüm sürecindeki reform çalışmaları sonucunda 
bu tip mahkemeler 6526 sayılı Kanun ile kapatılmıştır. Bu kanun 6 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Ancak, barış ve çözüm sürecinin tıkanması ve bozulma ihtimaline binaen siyasi iktidar bu tip 
mahkeme ve savcılıklara olan ihtiyacı ortaya koymuş ve 17 Şubat 2015 tarihli HSYK kararı ile özel yetkili 
ve görevli ağır ceza mahkemeleri ile savcılıklar yeniden açılmıştır. Görüldüğü gibi halen faaliyetlerini 
sürdüren özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıklarının yasal dayanakları 
bulunmamaktadır. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan yargının siyasi iktidarın ne kadar 
kontrolü altında olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.  
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin 10-14 Ekim 2011 tarihlerinde Türkiye ziyaretini 
müteakiben hazırladığı ve 10 Ocak 2012 günü açıkladığı “Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan 
Haklarının Korunması” raporunda özel yetkili ağır ceza mahkemelerine gerek bulunmadığı ve 
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kapatılması gerektiği açıkça yer almaktadır.34 Türkiye bu tavsiyeye 2014 yılında uymuş ancak 2015 yılında 
yeniden eski siteme geri dönmüştür. 
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun, Türkiye’de sulh ceza hâkimliklerinin görevleri, yetkileri ve 
işlevi hakkındaki 13 Mart 2017 tarihli 852/2016 sayılı görüşü oldukça önemlidir.35 Özel yetkili ağır ceza 
mahkeme ve savcılıkları sistemi içerisinde daha da özel bir yere sahip olan sulh ceza hâkimliklerinin yargı 
yoluyla baskı politikasının en önemli araçları olarak kullanıldıkları açıkça ortaya konmuştur. Türkiye’nin 
bir an önce Venedik Komisyonu’nun bu tavsiyelerine uyması gerekmektedir. 
Anayasa’nın 90. maddesi temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası sözleşmelerin kanunlarla çelişmesi 
halinde uluslararası sözleşmelerin öncelikle uygulanacağını belirtse de, bu kural Türkiye’deki savcılıklar ve 
mahkemeler tarafından uygulanmamaktadır.  Oysa Anayasa 138. Maddede mahkemelerin hukuka uygun 
davranması gerektiği belirtilmiştir.  Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması 
olmadığı gibi yargı, tarafsız ve bağımsız değildir. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra ilan 
edilen OHAL sonucunda Fetullah Gülen örgütünün yargı yapılanması içerisinde olduğu iddia edilen 
yaklaşık 4.279 hakim ve savcı HSYK kararıyla meslekten ihraç edilmiştir. Görevde bulunan hakim ve 
savcılar ise hiçbir güvenceleri olmadığından siyasi iktidarın her türlü yönlendirmesine açık halde faaliyet 
yürütmektedir.  
İnsan hakları savunucuları başta olmak üzere ifade ve örgütlenme hakkını kullananlara, savunuculara ve 
toplumsal muhalefete mensup kişi veya çevrelere yönelik açılmış bulunan ve halen devam ettirilen bir 
çok soruşturma ve dava ise yargı içerisinde örgütsel faaliyet yürüten hakim ve savcılar tarafından 
yürütüldüğü anlaşılmıştır. Özellikle Fetullah Gülen Örgütünün faaliyeti kapsamında meslekten çıkarılan 
ve bir çoğu tutuklu bulunan hakim ve savcıların hazırlayıp açtıkları davaların yeniden ele alınması 
gerekmektedir. Örneğin İHD eski genel sekreteri Av. Hasan Anlar ve değir 3 İHD yönetici ve üyesi 
avukatın hüküm giymesine sebep olan olayların Fetullah Gülen Örgütü mensubu polis, Savcı ve 
Hakimler tarafından kurulan bir komplo olduğu kanıtlanmasına rağmen yeniden yargılama talepleri kabul 
edilmeyerek, siyasi iktidarın muhaliflere yani kendisinden olmayan veya kendisi ile işbirliği yapmayan 
kişilere yönelik yargı yolu ile baskı tutumu sürdürülmüştür. Ergenekon davalarındaki siyasi iktidarın 
tutumu ile KCK ismi ile anılan davalardaki iktidar tutumu taban tabana zıt olmuştur. Her iki dava 
süreçlerindeki komploları aynı örgüt hazırlamasına rağmen, iktidarın tutumu farklı olmuştur. Böylece 
siyası iktidarın cezasızlık politikasını ne denli güçlü uyguladığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti ceza mevzuatı, şiddete başvuran ile başvurmayan arasında herhangi 
bir ayrım yapmamıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 134., 214., 215., 216., 217., 218., 220/6-7-8, 222., 226., 
277., 285., 288., 300., 301., 305., 314/3, 318. Ve 341. Maddeleri, Terörle Mücadele Kanunu, Kabahatler 
Kanunu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Sendikalar 
Kanunu, Dernekler Kanunu ve Atatürk’ü Koruma Kanunu’nda çok önemli yasaklayıcı ve cezalandırıcı 
hükümler bulunmaktadır. 2005 yılı ile birlikte uygulamaya yeni koyulan yeni Türk Ceza Kanunu’nun 
220/6 ve 7. Fıkraları ile 314/3. Fıkrası ve 2006 yılında değiştirilen Terörle Mücadele Kanunu’nun 2. 
Maddesinde yasa dışı örgüt üyesi olmadığı halde yasa dışı örgütün amacına uygun eylemlerde 
bulunanların yasa dışı örgüt üyesi gibi cezalandırılacağına dair hükümler getirilmiştir. Bu suçlarda şiddete 
başvurup başvurmama kriteri aranmamaktadır. 
Aynı zamanda ceza mevzuatında, kişi özgürlüğü hakkına aykırı düzenlemeler de bulunmaktadır. Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 100. Maddesinde kişilerin rahatlıkla tutuklu yargılanmalarını sağlayan 
hükümler bulunmaktadır. Bu nedenle insan hakları savunucuları rahatlıkla tutuklanabilmektedir. Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin yukarıda bahsedilen raporunda, CMK 100. Maddesinin 
                                                      
34 http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/99 
35 http://www.ihop.org.tr/2017/06/30/venedik-komisyonunun-sulh-ceza-hakimlikleri-hakkinda-gorusu/ 
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değiştirilmesi gerektiğine dair somut açıklamalar bulunmaktadır. Tutuklu yargılama biçimi, insan hakları 
savunucuları açısından yargı yolu ile baskı politikasının tipik bir örneğidir. Türkiye ise bu tavsiyelere asla 
uymamaktadır. Hele ki OHAL ilan edildikten sonra CMK 100. Madde uyarınca tutuklama tedbirine 
başvurulması gerekmeyen suçlamalarda bile tutuklamalar gerçekleştirildiği görülmüştür. Örneğin, TMK 
7/2 ve TCK 216. Maddelerden tutuklama yapılması gerekmediği halde sık sık tutuklama yapılmaya 
başlanmıştır. 
Yukarıda açıklanan nedenlerle Türkiye’de düşünceyi ifade etme özgürlüğü kısıtlanmakta ve 
sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle, insan hakları savunucularına karşı, düşüncelerini açıklamaları, farklı 
düşünceleri eylemli bir şekilde dile getirmeleri, başkalarının düşüncelerini açıklamalarına yardım etmeleri 
gibi nedenlerle çok çeşitli davalar açılmaktadır. Haklarında sık sık dava açılan, tutuklanan ve ceza alan 
insan hakları savunucuları, başka ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır. 
İHD yönetici ve üyelerinin yanı sıra genel olarak insan hakları savunucularına yönelik yargı yoluyla baskı 
politikası, OHAL ilanından sonra daha da artmış ve bir bütün olarak insan hakları alanı, baskı altına 
alınarak daraltılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda;  
İstanbul Büyükada’da hak savunucularının esenliği ve güvenliği konulu bir çalışma toplantısına katılmış 
olmaları nedeniyle, ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ 
suçlamasıyla 5 Temmuz 2017 tarihinde 10 insan hakları savunucusu gözaltına alınmıştır. Daha sonra ikisi 
adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, geri kalan 8 insan hakları savunucusu tutuklanmıştır. 
Soruşturmanın iddianamesi 4 Ekim 2017 tarihinde Mahkemeye sunulmuş, 25 Ekim 2018 tarihinde 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma yapılmıştır. 8 insan hakları savunucusu ilk duruşmada 
tahliye edilmiştir.  
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç, 6 Haziran 2017’de 
gözaltına alınmış, 3 gün sonra tutuklanmıştır. Telefonunda “bylock” programı bulunduğu gerekçesiyle 9 
ayı aşkın bir süredir İzmir Şakran Cezaevi’nde tutuklu bulunmaktadır. 26 Ekim’de yapılan ilk duruşmada, 
Taner Kılıç’ın tutukluluğunun devamına ve dosyasının yukarıda açıklanan Büyükada Davası ile 
birleştirilmesine karar verilmiştir. Büyükada Davasına eklenen Taner Kılıç’a isnat edilen “bylock” 
suçlamasını ortaya koyacak bir kanıt halen dava dosyasında bulunmamaktadır. Aksine, telefonunda 
“bylock” olmadığına ilişkin iki ayrı bağımsız uzman tarafından hazırlanan raporlar Mahkemeye sözlü ve 
yazılı olarak sunulmuştur. Buna rağmen Taner Kılıç, 20 Kasım 2017 tarihli ikinci duruşmada da serbest 
bırakılmamıştır. Büyükada Davasının 30 Ocak 2018 tarihinde görülen üçüncü duruşmasında İstanbul 35. 
Ağır Ceza Mahkemesi, adli kontrol şartıyla Taner Kılıç’ın tahliyesine karar vermişse de, Mahkeme 
Savcısının itirazı üzerine Taner Kılıç yeniden tutuklanmıştır.  
Diğer yandan, KHK ile ihraç edilen akademisyen, barış savunucusu, eski Mazlumder Genel Başkanı 
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sosyal medya paylaşımları ve yazılarında TMK 7/2. Maddesine göre 
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla açılan Kocaeli Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki davada 21 Şubat 2018 tarihinde 2,5 yıl hapis cezası verilmiştir. 
KHK ile kapatılan Gediz Üniversitesi’nden 13 kişi ile birlikte gözaltına alınan Prof. Dr. İştar Gözaydın 
da 26 Aralık 2016 tarihinde “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış, İzmir Şakran Cezaevi’ne 
gönderilmiştir. Dosyası İstanbul’a gönderilen Prof. Dr. İştar Gözaydın’a ilişkin iddianame, 30 Mart 2017 
tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve Gözaydın 93 günlük 
tutukluluktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 31 Ocak 2018 tarihinde görülen dördüncü 
duruşmada ise İştar Gözaydın beraat etmiştir.  
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, 
Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Anadolu Kültür 
Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi 
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olan Osman Kavala ise, 19 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmış, 14 günlük gözaltı süresinin sonunda 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesi alınmaksızın tutuklamaya sevk edilmiş, 1 Kasım 2017 
tarihinde İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından TCK’nın 309. Maddesinde düzenlenen anayasal 
düzeni ortadan kaldırmak ve 312. maddesinde düzenlenen hükümeti ortadan kaldırmak suçlarından 
tutuklanmıştır. Henüz iddianamesi hazırlanmamıştır. 
Özellikle ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller ve kısıtlamalar ile kişi özgürlüğü hakkının 
güvence altında olmaması, farklı alanlarda örgütlenmek ve düşüncelerini ifade etmek isteyen insan hakları 
savunucuları üzerinde yoğun baskılara yol açmaktadır. Maalesef insan hakları savunucularının 
korunmasında sivil toplum kurumları ile kamu idaresi arasındaki diyalog da yeterince etkili değildir. 
Hükümet yetkilileri ise insan hakları örgütleri ile düzenli ve yeterli bir şekilde ortak toplantı 
yapamamaktadır. AB yetkilileriyle rahatlıkla görüşebilen insan hakları örgütleri, Bakanlarla görüşmek için 
oldukça zorlanmaktadır. OHAL ilanı ile birlikte insan hakları savunucularının kamu idaresi olan diyalogu 
en düşük seviyelere inmiştir.  

Aynı zamanda, OHAL ile birlikte gittikçe artan soruşturma ve davaların takibinin yapılmasında da 
çok büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. İnsan hakları örgütleri, insan hakları savunucularının 
soruşturma ve davalarını ancak gönüllülük temelinde izlemeye çalışmakta ve destek sunabilmektedirler. 
Bu sebeple, Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
BU SÜREÇTE HAK SAVUNUCULARININ KARŞILAŞTIĞI FİZİKİ SALDIRILAR VE 
YARGI BASKISI 

1986 yılından beri tek ve belirli amacı insan hakları alanında faaliyet yapmak olan, hükümet dışı, 
bağımsız ve gönüllü bir kuruluş olan İnsan Hakları Derneği yöneticileri hakkında tespit edilebildiği 
kadarıyla bugüne dek 500’ün üzerinde dava açıldı. Ekteki tabloda 221 davanın bilgileri derlendi. 
Bunlardan 6 tanesi, soruşturma aşamasında takipsizlik kararıyla, 30 tanesi ise kovuşturma aşamasında 
beraat kararı ile sonuçlandı. Bu beraat kararlarından 6 tanesi ise Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine 
Bölge Adliye Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a, yani kanun yoluna taşındı. Faaliyetleri nedeniyle doğrudan 
İHD hakkında açılan soruşturma sayısı ise 2 olup, henüz bu soruşturmalar tamamlanmamıştır. Bu iki 
soruşturma kapsamında toplam 46 İHD yönetici ve üyesi hakkında soruşturma yürütülmektedir. 
Soruşturma sonucunda İHD’ye kapatma davası açılma ihtimali bulunmaktadır. 
Elbette bu sayılara İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin hakkında 2014-2015 tarihleri arasında 
Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacı ile Genel Yayın Yönetmenliği yapması nedeniyle açılan 
143 davayı dâhil etmedik. Bugüne kadar bu davalarda Eren Keskin’e 355.920,00 TL adli para cezası 
verildi. Bu cezalardan 105.920,00 TL’si kesinleşti, devam eden davalarda birkaç yüz bin TL 
daha adli para cezası verilme ihtimali bulunmakta. 
Ekte yer alan tabloda İHD yöneticilerinin elde edilebilen dava bilgileri yer almakta ve 
yargılandıkları somut olay ve isnatlar bulunmaktadır. Bunlardan dikkat çeken birkaçını 
açıklamak isteriz: 
1)Faaliyetleri nedeniyle doğrudan İHD tüzel kişiliği ve İHD Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
hakkında açılan soruşturmalar : İlk soruşturmada, Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’nın şikayeti 
üzerine İHD ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 2016 yılındaki sokağa çıkma yasakları süresince işlenen 
hak ihlalleri ile ilgili yayınladığı raporları nedeniyle dernek ve vakıf yöneticilerinin yargılanması talep 
edilmiştir. TCK 301. Maddede düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin 
kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla önsoruşturma devam etmektedir. Dosyada kısıtlama kararı 
olduğundan ve henüz Dernek yetkilileri ifade için çağrılmadığından içeriği hakkında daha fazla bilgi 
edinilememiştir. İHD, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda bizzat asker ve polisler tarafından işlendiği 
iddia edilen hak ihlalleri ile ilgili yayınladığı gözlem raporlarını yetkili makamlara göndermiş ve 
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sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep etmiştir. İHD, yayınladığı bütün özel raporlarla ilgili 
aynı prosedürü izlemektedir. Ancak, sokağa çıkma yasakları ile ilgili raporlar üzerine, ihlali 
gerçekleştirdiği iddia edilen asker ve polisler hakkında soruşturma açmak yerine, bu kesimlerin bağlı 
olduğu en üst düzeydeki Genelkurmay Başkanlığı’nın şikayetiyle İHD ve diğer STK’lar hakkında 
soruşturma açılması, Türkiye’deki cezasızlık politikasını açıkça ortaya koymaktadır.  
Diğer soruşturma ise İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri tarafından yapılan denetim sonucunda 
hazırlanan 20 Haziran 2017 tarihli, N.Ç.45/16 sayılı rapor doğrultusunda, Ankara Valiliği İl Dernekler 
Müdürlüğü’nün 1 Aralık 2017 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması 
üzerine açılmıştır. Suç duyurusunda, “1) Banka hesap hareketlerinin mali defterlere işlenmemesi ve dernek 
tarafından yurt dışından alınan yardımların mülki idare amirlerine bildirilmemesi gibi mali eksiklikler, 2) Dernek 
Yönetim Kurulu kararlarının, 1-2 Kasım 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısındaki önergelerin ve alınan 
kararların, Dernek veya şubeler tarafından yapılan veya yayınlanan basın açıklamaları ile gözlem raporlarının TCK m. 
301’e aykırılık teşkil etmesi, 3) Bazı Yönetim Kurulu kararlarının TCK’ya aykırılık teşkil etmesi (özel bir madde 
belirtilmeksizin), 4) Bazı Tüzük maddelerinin Anayasaya ve TCK’ya aykırılık teşkil etmesi” iddialarıyla Derneğin 
amacının Anayasa’ya ve kanunlara aykırı olması nedeniyle kapatılması talep edilmiştir. Mali eksiklikler bir 
tarafa, iddiaların tamamen insan hakları savunuculuğu faaliyetlerinden kaynaklandığı görülmüştür. İHD, 
Türkiye’nin en eski ve en yaygın insan hakları örgütüdür. Tüzüğü, Ankara Valiliği tarafından 
onaylanmıştır. Bütün faaliyetler Tüzüğe uygun yürütülmektedir. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı 
Denetçisinin bu tip iddialarda bulunması OHAL’in Türkiye’deki idari yansımasından ibarettir. 
Görüldüğü gibi OHAL, kamu idarecilerinin davranışını tamamen değiştirebilmektedir. 
Denetim Raporu’nun 4. ve 5. paragraflarında, TCK 301. maddeden soruşturma yapılması talep 
edilmiştir. İHD’nin karar defterinin incelenmesi neticesinde 23.03.2015 tarihli, 97 numaralı Yönetim 
Kurulu kararı ile 1-2 Kasım 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’daki önerge ve kararda Ermeni 
Soykırımının tanınması yönünde irade beyanı olduğu, bazı basın açıklamalarında da buna dair 
söylemlerin yer aldığı ve bu söylemin, Türk Milletinin tarihi ve manevi değerlerini aşağıladığı gerekçesiyle 
kararların TCK m.301’e aykırılık teşkil ettiği iddia edilmiştir. Oysa “Ermeni Soykırımının kabulü” 
yönündeki irade beyanı, AİHS m. 10, Anayasa m. 90 ve AİHM’in Altuğ Taner Akçam kararı gereği ifade 
özgürlüğü kapsamındadır. 
Denetim Raporu’nun 6., 7., 8. ve 9. paragraflarında, İHD Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.04.2013 tarih 
ve 44 sayılı kararının 2. maddesinde “...Kürt Sorununun Demokratik Çözüm Sürecinde Başbakanlığın Çağrısı 
üzerine oluşturulan Akil İnsanlar Heyetinde yer alan Genel Başkan Öztürk Türkdoğan’ın, barış çalışmalarında İHD 
MYK, Şube ve Temsilciliklerin aktif olarak yer alması için gerekli çalışmaların devam ettirilmesine, heyet içinde yer 
almanın kurumsal temsiliyeti gözetilerek tüm üyelerin barış çalışmalarında aktif olarak yer almasının sağlanmasına, aynı 
kararın 3. maddesinde PKK militanlarının 3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye dışına çekilme sürecinin izlenmesi 
için Merkezi Bir İzleme Komisyonu’nun kurulmasına, komisyonun Genel Başkan ve Yardımcıları, Genel Sekreter ve 
yardımcıları, Genel Sayman, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi, Güney ve Doğu Anadoluda bulunan MYK 
üyeleri ve Şube başkanlarından oluşmasına, komisyonun çalışma yöntemi ve alanının kendi içinde belirlenmesine…”, 
ayrıca 4. maddesinde “...Kürt Sorununu Demokratik Çözüm Sürecinde halkların haklarının tanınmasında İnsan 
Hakları Hareketinin Rolü Çalıştayı’nın yapılması…” ve 03.02.2015 tarihli 92 numaralı 4 nolu kararında “IŞİD 
isimli çete yapılanmasının Suriye, Rojava, Kobane kantonuna yönelik saldırısı üzerine Türkiye’ye sığınmak zorunda 
kalan sığınmacıların durumunu yerinde incelemek, oluşturulmuş kampları ziyaret etmek ve IŞİD saldırısını püskürten 
Kobane Direnişi’ni yerinde görmek ve yetkililerle görüşmek amacıyla genel başkan başkanlığında heyet oluşturularak 
yapılacak ziyaretin ardından rapor açıklanmasına” ve 5 nolu kararında “İHD Genel Merkezi bünyesinde Mayıs 
2013 tarihinden beri faaliyet yürüten “Barış ve Çözüm Süreci İzleme Komisyonu”nun Genel Başkan başkanlığında 
Irak-Kürdistan bölgesini ziyaret ederek IŞİD saldırıları hakkında Kürdistan Parlamentosundan bilgi alması, başta 
Mahmur Kampı olmak üzere çeşitli kampları ziyaret etmesi ve barış süreci konusunda KCK eş başkanları ile görüşme 
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yapmak amacıyla ziyaret organize edilmesi ve görüşmelerin raporla kamuyouna açıklanması…” kararlarının alınması 
oldukça soyut, afaki ve hukuk bilgisinden yoksun bir biçimde Türk Ceza Kanunu’na aykırılık olarak iddia 
edilmiştir.  
Elbette bu iddiaları, hükümetin kararıyla 2013-2015 yılları arasında yaşanan ve “Barış ve Çözüm Süreci” 
diye bilinen süreçten bağımsız olarak ele almak mümkün değildir. Yukarıda belirtilen kararlara 
dayanılarak, Geri Çekilmeyi İzleme Komisyonu’nun çalışması için tüm İHD Şube ve Temsilciliklerinden 
çalışma yapılması istenmiş ve bu kapsamda İHD üyeleri gözlemlerini Şube ve Temsilcilikler vasıtasıyla 
İHD Genel Merkezi’ne iletmişlerdir. İHD Barış Sürecinde Geri Çekilmeyi İzleme Komisyonu Raporu, 
22 Temmuz 2013 tarihinde, 16 Eylül 2013 tarihinde ve 9 Haziran 2014 tarihinde kamuoyuyla 
paylaşılmıştır. Bu kapsamda Irak Federe Kürdistan Bölgesi de ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sırasında 
örgüt yöneticileriyle de görüşme gerçekleştirilmiş ve bu rapor kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ayrıca, Genel 
Başkan Öztürk Türkdoğan tarafından güvenlik bürokrasisine gözlemler aktarılmıştır. Dolayısıyla bu 
çalışmalar, barış ve çözüm süreci kapsamındaki çalışmalardır. 
İHD, Kürt sorunundan kaynaklı çatışma ortamı nedeni ile yaşanan hak ihlalleri ile ilgili TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam 
Hakkı İhlalleri Alt Komisyon ile TBMM Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin 
Değerlendirilmesi Araştırma Komisyonu’na görüşlerini sunmuş ve bu görüşler her iki komisyon 
raporunda da yer almıştır. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Kürt Sorunundaki çözüm süreci 
kapsamında  2013 yılında hükümet tarafından oluşturulan akil insanlar heyeti içerisinde de yer almıştır. 
2013 yılı içerisinde İnsan Hakları Derneği de kendi örgütünü yeni sürece hazırlamak amacı ile çok sayıda 
etkinlik gerçekleştirmiştir. Bunların en önemlisi 27-28 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da 
gerçekleştirilen “Kürt Sorununun Demokratik Çözüm Sürecinde Halkların Haklarının Tanınmasında 
İnsan Hakları Hareketinin Rolü” çalıştayıdır. Çalıştayda Kürt sorununun çözümü ve demokratikleşme 
bağlamında, Anayasal ve yasal değişiklikler, acil idari önlemler, adalet arayışı ve hakikat çalışmaları, 
çatışma çözümleri ve STK’ların rolü, barış kültürünü inşa etmenin araçları ve toplumsal barış konuları 
tartışılmış ve bir raporla kamuoyuna duyurulmuştur. Bu rapor, Akil İnsanlar Heyeti Raporuna ek olarak 
Hükümete de sunulmuştur. 
16 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6551 sayılı Terörün Sona 
Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, barış ve çözüm sürecindeki 
çalışmaları yasal güvence altına alan önemli bir kanundur. Bu kanunun görüşmelerine İHD Genel 
Merkezi davet edilmiş olup Genel Başkan Öztürk Türkdoğan, TBMM İçişleri Komisyonu görüşmelerine 
katılmış ve yazılı görüşlerini sunmuştur. 
Bu dosyadaki diğer iddia ise Denetim Raporu’nda Dernek İlkeleri bölümünde yer alan, 
“Ulusların/Halkların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur.”, “Herkesin anadilinde eğitim ve öğrenim görme 
hakkı ile anadilinde kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur.”, “Vicdani ret hakkını tanır ve savunur.” 
ilkelerinin Anayasaya, TCK’ya ve ilgili diğer kanunlara aykırılığıdır. Bu nedenle, 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 89. Maddesi gereği fesih talebinde bulunulmuştur. Bu ilkelerin Dernek Tüzüğü’nde yer 
aldığı, Tüzüğün Ankara Valiliği tarafından onaylandığı, bu ilkelerin evrensel ve uluslararası sözleşmelerde 
de kabul gören ilkeler olduğu göz ardı edilmiştir. 
Cezai soruşturmanın yanı sıra, “Genel Kurul kararlarının yeterli sayıya ulaşmadan gündem önerilmesi 
üzerine kabul edildiği” yani Türk Medeni Kanunu’nun 79. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle yukarıda 
bahsi geçen Genel Kurul kararlarının iptali için hukuk davası da açılmıştır. Bu dava, Ankara 5. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 2017/598 E. Sayısında halen devam etmektedir. 
Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı’nın 
09.05.2016 tarih ve 43669208-622-1582 sayılı Derneklerin Denetimi konulu yazısında, doğrudan doğruya 
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Genelkurmay Başkanlığının 2 ayrı yazısı üzerine denetim talebi olduğu belirtilmiştir. Bu yazının 
içeriğinden anlaşıldığı kadarı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın, içerisinde İHD’nin de olduğu çok sayıda 
kuruluş hakkında geçmiş dönemlerde “Andıç ve Güçlü Eylem Planı” diye tabir edilen faaliyetine devam 
ettiği anlaşılmaktadır. 
2)İHD yöneticisi avukatlar hakkında meslekleri ve savunuculuk faaliyetleri nedeniyle açılan 
soruşturmalar: İHD eski Genel Sekreteri avukat Hasan Anlar, Ankara Şube Başkanı avukat Halil 
İbrahim Vargün, Genel Merkez MYK Üyesi avukat Filiz Kalaycı, insan hakları faaliyetleri ve gözaltında 
olan şüphelilere susma haklarını hatırlattıkları için Ankara Terörle Mücadele Şubesi polislerinin hedefi 
oldular. TCK 314/2. maddede düzenlenen “Örgüt üyesi olmamak ile birlikte örgüt adına faaliyette 
bulunmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay ceza aldılar. Bu ceza, Fethullah Gülen örgütüne mensup olduğu 
sonradan anlaşılan polis, savcı ve mahkeme kumpası sonucu verildi. Karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 
tarafından 07.12.2016 tarihinde onandı. Aynı Daireye karar düzeltme başvurusu yapıldı ancak reddedildi. 
Yargılamanın yenilenmesi talebi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı ancak 
henüz sonuçlanmadı. Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma talebiyle başvuru da yapıldı ancak henüz 
sonuçlanmadı. Filiz Kalaycı ve Hasan Anlar bu süreçte Türkiye dışına çıkmak zorunda kaldılar. Halil 
İbrahim Vargün ise Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak 
tutulmaktadır.  
İHD Muş Şube eski Başkanı avukat Mensur Işık, Doğubeyazıt Temsilcisi avukat Şaziye Önder, İzmir 
Şube Başkanı avukat Nezahat Paşa ile MYK üyesi Ayşe Batumlu’nun PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
avukatlığını yaptıkları için TCK 314. Maddede düzenlenen örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandıkları dava 
devam etmektedir. İHD Van Şube yöneticileri avukat Erhan Dönmez ile avukat Cihan Yaman hakkında 
ceza mahkemelerindeki örgüt yargılamalarında sanıklara ücretsiz müdafii oldukları, adliye ile örgüt 
arasında bağlantı kurduklarına dair gizli tanık beyanına dayanarak yine TCK 314. Maddede düzenlenen 
örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan soruşturma da devam etmektedir. Gaziantep Şube yöneticisi avukat 
Hasan Önder Sulu ise ölen müvekkillerinin cenazesine ve otopsi işlemlerine katıldığı için yine TCK 314. 
Maddeden soruşturuluyor, çünkü müvekkillerinin örgüt üyesi olduğu iddia ediliyor. İHD Ağrı Şube 
Yöneticisi Av. Olcay Öztürk ve Av. Vural Kaya hakkında ise öldürülen örgüt mensuplarının 
cenazelerinin teslim alınması için ailelerin İHD’ye başvurusu üzerine, gözlemci olarak gitmeleri ve Dünya 
Barış Günü yürüyüşüne katılmaları nedeniyle TCK 314. ve TMK 7/1. maddeden silahlı örgüt üyeliği 
iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Av. Olcay Öztürk 02.03.2018’de tutuklanarak Patnos Cezaevi’ne 
götürülmüştür. Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/279 E. Sayılı dosyasında devam eden 
yargılamanın ikinci duruşması 22.06.2018’de görülecektir. Olcay Öztürk halen tutukludur. (Ayrıntılı bilgi 
için, İHD Yargılanan Avukatlar Özel Raporu’na bakınız.) 
3)Barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlali niteliğindeki 
soruşturmalar: 21 Ocak 2018 tarihinde İHD Genel Merkezi’nin Afrin operasyonu ile ilgili paylaştığı 
“Savaş Öldürür, Savaşa Hayır, Barış İstiyoruz!” başlıklı basın metni, Şubeler ve üyeler tarafından da basın 
açıklaması veya sosyal medya yoluyla paylaşılmıştır. Bu ve buna benzer Afrin operasyonunu eleştiren 
paylaşımlar gerekçe gösterilerek, Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar yapılmıştır. İHD MYK 
Üyesi Nuray Çevirmen, 22 Ocak 2018 günü Ankara’da gözaltına alınmış, 4 günlük gözaltıdan sonra 26 
Ocak günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. İHD MYK üyesi Hayrettin Pişkin, 23 Ocak 2018’de 
Çanakkale’de gözaltına alınmış, bir gün gözaltında kaldıktan sonra 24 Ocak 2018 günü tutuklanmış, 21 
Mart 2018 günü yargılandığı mahkemenin ilk duruşmasında tahliye edilmiştir. Hayrettin Pişkin, 
Facebook’ta başkasının yazdığı bir yazıyı paylaştığı için Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/82 
E. Sayılı ve 7 Mayıs 2018 tarihli kararı ile TMK 7/2. Maddede düzenlenen yasa dışı örgüt propagandası 
yapmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Cezası ertelenmemiştir ve paraya da 
çevrilmemiştir. Karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulmuştur. Bu 
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cezalandırma anlayışı, siyasal iktidarın özel yetkili ve görevli mahkemeler üzerindeki etkisinin ne kadar 
güçlü olduğunu göstermektedir. Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle İHD 
Kars Şube Başkanı Ahmet Adıgüzel de 23 Ocak 2018’de Ardahan’da gözaltına alınmış, 25 Ocak 2018’de 
tutuklanmış, yargılandığı Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/30 E. Sayılı dosyasında 15 Mart 2018 
günlü ilk duruşmada, TMK 7/2. Maddede düzenlenen yasa dışı örgüt propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay 
hapis cezası verilerek tahliye edilmiştir. İHD Hatay Şube Başkanı Mithat Can da Afrin operasyonuyla 
ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 13 Şubat 2018’de Hatay’da gözaltına alınmış, 3 günlük 
gözaltının ardından 16 Şubat günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 
Cumhurbaşkanı ile ilgili karikatürler nedeniyle en üst sınırdan cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 
ceza alanlar olmuştur. İHD Tarsus Şube Yöneticisi Dilan Doğan, 6 Mart 2017 tarihli sosyal medya 
paylaşımındaki karikatürde cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla Tarsus 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 2017/856 E. Sayılı dosyasında yargılanmış, 13 Mart 2018 tarihinde 4 yıl 8 ay hapis cezası 
ile cezalandırılmıştır. Bu ceza, Türkiye’de cumhurbaşkanına hakaretten dolayı verilmiş en üst cezadır. 
Türkiye’deki yargıçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda adeta kendilerinden geçmekte ve 
iktidara yaranmak için oldukça ağır cezalar verebilmektedirler.  
1 Eylül Dünya Barış Günü, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası, 8 Mart Kadınlar Günü, 1 Mayıs İşçi Bayramı 
gibi özel günlerde yapılan basın açıklamaları ve yürüyüşler örgüt üyeliği dosyalarında delil olarak 
kullanılmıştır.  
Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimi Geri İstiyorum” talebiyle 9 Kasım 2016’dan beri aralıksız barışçıl 
gösteri hakkı kullanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile sosyolog Veli Saçılık ve 
arkadaşlarının karşılaştığı hak ihlalleriyle ilgili raporu kamuoyuyla paylaşmak ve bu durumu protesto 
etmek için 9 Kasım 2017 günü Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bulunan İHD Genel 
Başkanı Öztürk Türkdoğan ve beraberindeki İHD MYK üyeleri polis tarafından zor kullanılarak 
gözaltına alınmış ve birkaç saat gözaltında tutulmuşlardır. Daha sonra bu olay nedeni ile gözaltına alınan 
İHD yönetici ve üyelerine Kabahatler Kanunu uyarınca adli para cezaları verilmiştir.  İHD Genel Başkan 
Yardımcısı Gülseren Yoleri ve İHD İstanbul Şube üyeleri, KHK ile kamudan ihraç edilen eğitimciler 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile Dayanışma Grubunun yaptığı basın açıklamasına sert müdahale 
edilmesini ve keyfi valilik yasaklarını protesto amacıyla, 05.08.2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş’ta 
yaptıkları basın açıklaması nedeniyle gözaltına alınmış, 3 gün gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılmışlardır. Daha sonra 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla haklarında 
soruşturma açılmıştır. 
4)OHAL KHK’ları uyarınca kamu görevinden çıkarılan İHD yöneticileri:  
Türkiye’de OHAL ilan edildikten sonra çıkarılan OHAL KHK’leri ile 116.000’den fazla kamu görevlisi, 
kamu görevinden çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kamu görevlileri arasında İHD yönetici ve üyeleri de 
bulunmaktadır. Ekteki tabloda sadece İHD yöneticilerine yer verilmiş olup ayrıca İHD üyelerinin de 
listesi bu rapora eklenecektir. OHAL KHK’leri ile ilgili söylenebilecek tek şey, bu KHK’lerin çıkarılış 
biçimi ve amacının mevcut yürürlükteki Anayasa’ya aykırı olduğudur. KHK ile ihraç, AİHS’e aykırı 
olduğu gibi AİHM’in Polonya kararlarında içtihat haline getirdiği lustration ilkelerine de aykırı olarak 
gerçekleşmiştir. KHK ile ihraç, aynı zamanda uluslararası çalışma örgütü İLO’nun 111 ve 158 sayılı 
sözleşmelerine aykırıdır. Bunun dışında Avrupa Sosyal Şartı’na, BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’ne, BM Ekonomik, Sosyal ve kültürel Haklar uluslararası Sözleşmesi’ne aykırılığı kesindir. 
Türkiye’de Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun 12 Aralık 2016 günlü ve 2016/865 sayılı 
Türkiye’deki OHAL uygulamalarıyla ilgili raporunda, KHK ile ihraç edilenler bakımından etkili iç hukuk 
yolu açılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak hükümet bu tavsiyenin şeklen uygulanmasını sağlamak 
bakımından 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu kurmuştur. Bu komisyon 
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tarafsız ve bağımsız olmadığı gibi etkili de değildir. Dolayısıyla insan hakları savunucuları, siyasal iktidarın 
her türlü baskısı altında olup bundan hak savunucusu kamu görevlileri de olumsuz etkilenmiştir. 
Peki, İnsan Hakları Savunucusu Kimdir? 
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin 2. Maddesine göre, insan hakları 
savunucuları, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda ‘bireysel olarak ya da diğerleriyle birlikte insan 
haklarının ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi, korunması ve hayata geçirilmesini desteklemek ve bunun 
için gayret göstermek için’ hareket eden kişilerdir.36 İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin 
Kılavuz İlkeler’in 2. Maddesine göre, insan hakları savunucuları, hiçbir ayrım gözetmeksizin insan 
haklarının herkes için evrensel olduğunu kabul ederler ve insan haklarını barışçıl yöntemlerle 
savunurlar.37 
İnsan Hakları Derneği (İHD) kurucularından Hüsnü Öndül “İnsan Haklarını Savunma Hakkının 
Korunması ve Medya” başlıklı makalesinde, “Bir sendikacı, çalışanların insan hakkını koruma adına bir iş 
yaptığında insan hakları savunucusudur. Bir gazeteci insan hakları ihlalleri konusunda haber yaptığında; 
hekimler mağdurların tedavileriyle ilgili çalıştıklarında veya mağdurlarla birlikte ve ihlallere karşı 
çalışmalarında avukatlar insan hakları savunucusudur. Başka meslekler için de bu tür değerlendirme ve 
nitelemelerde bulunabiliriz.” yazmaktadır.38 
İnsan Hakları Savunucuları Ne Yapar? 
BM İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Başlıklı 29 Nolu Bilgi 
Belgesinde de belirtildiği üzere, insan hakları savunucuları temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin bilgi 
toplar ve bu bilgileri yaygınlaştırır, bu ihlallerin mağdurlarını destekler, ihlali gerçekleştirenlerin hesap 
vermesi ve dokunulmazlıklara son verilmesi için eylem yapar, daha iyi bir hükümet politikasını destekler, 
çeşitli insan hakları antlaşmalarının uygulanmasına katkı sunar ve insan hakları eğitim ve öğretimini 
sağlar. 
Bu faaliyetleri yürüten insan hakları savunucuları eşit, adil, onurlu ve demokratik bir toplum için önemli 
bir işleve sahiptir. Hak savunucularının varlığı hem ihlallere maruz kalan canlı/cansız varlıklara güç 
vermekte hem bu ihlalleri gerçekleştiren faillere, bu ihlallere göz yuman, sessiz kalan yetkililere takip 
edildiklerini hatırlatmaktadır. 39 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin önceki 
dönem Direktörü Elçi Christian Strohal “AGİT Bölgesindeki İnsan Hakları Savunucuları: Ortak 
Vicdanımız” adlı çalışmanın önsözünde insan hakları savunucularına dair şöyle demektedir: “İnsan 
hakları savunucuları AGİT’e üye bütün Devletlerde insan haklarının korunması ve hükümetlerin hesap 
verebilirliği çabalarının öncüsüdür. Canlı bir sivil toplumun yaşam damarı ve demokratik toplumun 
özüdürler. İnsan hakları savunucuları kolektif vicdanımızdır.” 
İnsan Haklarını Savunmak Bir Haktır! 
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin 1. Maddesine göre, “Herkesin bireysel 
olarak veya başkalarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarının ve temel özgürlüklerin 
korunmasını ve gerçekleştirilmesini geliştirme hakkı vardır.”  
İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler’in 1. Maddesine göre bu hak, 
bölünmez, birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili evrensel insan haklarından doğar. AGİT katılımcısı devletler 
                                                      
36 https://tihv.org.tr/bm-insan-haklari-savunucularinin-korunmasi-bildirgesi/ 
37 https://www.osce.org/tr/odihr/230596?download=true 
38 http://www.ihd.org.tr/insan-haklarini-savunma-hakkinin-korunmasi-ve-medya/ 
39 Osman İşçi, https://www.ihd.org.tr/devletin-son-donem-insan-haklari-savunuculari-politikasi-insan-haklari-
savunucularinin-kriminalize-edilmesi/ 
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kendi topraklarında ve yetki alanlarında bulunan herkes için bu haklara saygı göstermeyi, hakları 
korumayı ve hayata geçirmeyi taahhüt etmişlerdir. 
İnsan Hakları Savunucularının Korunma Gereksinimleri Vardır! 
İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler’in 4. Maddesine göre insan hakları 
savunucuları belli risklere maruz kalırlar ve insan hakları alanında yürüttükleri çalışmalardan dolayı 
sıklıkla ciddi ihlallerin hedefi olmaktadırlar. Bu nedenle, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde spesifik 
ve gelişmiş bir korumaya gereksinim duymaktadırlar. Bazı insan hakları savunucuları, yaptıkları işin özel 
niteliğinden, üzerine çalıştıkları meselelerden, çalıştıkları ortamdan, coğrafi konumlarından veya belli bir 
gruba mensup olmalarından veya bu gruplarla ilişkilendirilmelerinden ötürü daha yüksek risk altındadır.40 
AGİT’in İnsan Hakları Savunucuları Ortak Vicdanımız başlıklı çalışmasında hak savunucularının 
karşılaştığı ihlale ilişkin bazı kategoriler verilmiştir. Bu kategoriler, “öldürme, polis ve diğer güvenlik 
güçlerinde uygulanan işkence ve kötü muamele, kaybedilme, faili meçhul, fiziksel saldırılar, taciz ve 
tehdit, özellikle avukatlara yönelik yıldırma, yargılama tehdidi, aile üyelerine yönelik misilleme saldırıları, 
kimliği belirsiz tehditler ve uydurma delillerdir.  
BM İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Başlıklı 29 Nolu Bilgi 
Belgesi’ne göre, dünyanın her köşesinde, çok sayıda insan hakları savunucusu kendi insan haklarının 
ihlali gibi durumlara maruz kalmıştır. İnfaz, işkence, dayak, keyfi gözaltı ve tutuklama,  ölüm tehdidi, 
taciz ve aşağılanma, ayrıca hareket, ifade, örgütlenme ve toplantı özgürlüklerinin kısıtlanması, insan 
hakları savunucularının karşılaştıkları olumsuzluklar arasındadır. Savunucular arasında temelsiz 
suçlamalara, adil olmayan yargılamalara ve mahkûmiyetlere maruz kalanlar da vardır. 
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İnsan Hakları Savunucuları Raporu’nda belirtildiği üzere, 
insan hakları savunucuları;  Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çatışmaların insan haklarının durumu 
üzerindeki dramatik sonuçlarını ve devlet politikalarının sorgulanmasının, sıklıkla, devlete bir tehdit ve 
PKK destekçileri olarak algılanıldığını belirttiler.  Sonuç olarak,  sivil toplum kuruluşlarının (STK) 
temsilcileri, avukatlar, doktorlar, gazeteciler ve daha birçok kişi; keyfi gözaltı, kötü muamele ve işkence, 
tehditler ve ayrıca kaybolma ile yargısız infazı da içeren ciddi insan hakları ihlallerinden zarar 
görmüşlerdir. 41 
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgüt (OMCT) tarafından 
ortak yürütülen İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem programı kapsamında ”İnsan 
Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu” başlıklı raporunda da tespit edildiği 
üzere, bugün Türk hukuk sisteminin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesine duyulan ihtiyaç yalnızca 
Türkiye’de insan hakları savunucularının faaliyetleri için uygun ortamın geliştirilmesi için değildir. 
Gerçekten de, adalet, adil yargılanma hakkını ciddi bir şekilde zedeleyen mücrim uygulamalarla, insan 
hakları savunucularının üstünde bir baskı, sindirme ve cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır. 
Uzatılmış dava öncesi tutukluluk sık sık kullanılmakta ve davanın sonucundan bağımsız olarak bir tür 
ceza olarak görülmektedir. TMK son yıllarda özellikle insan hakları savunucularına karşı kullanılmış, 
savunucuların haklarını koruyucu olmayan bir dizi kuralın uygulandığı görülmüştür: sanığın kanıta 
ulaşması önündeki engeller, cezaî kovuşturmaların uzunluğu, kimi tanıkların çapraz (counter examining) 
sorgulanmalarının imkânsızlığı, vb. muğlak terörizm tanımı ve bu tanımın mahkemelerce yorumlanması 
savcıların ve hâkimlerin, otoritelerin yalnızca insan hakları kayıtları açısından eleştirilmesinin terörist 
gruplara destek ya da terörist gruplara üyelik olarak değerlendirilebileceğini düşünmesine neden 

                                                      
40 https://www.osce.org/tr/odihr/230596?download=true 
41 http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/413 
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olmaktadır. Bu bağlamda, insan haklarının geliştirilmesi ya da korunmasını savunanlar idarî ve hukukî 
tacize karşı özellikle savunmasız hale gelmişlerdir. 42 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 19 Nisan 2018 tarihinde Mammadli v. Azerbaycan kararında 
Azerbaycan’ın ünlü sivil toplum kuruluşu liderlerinden insan hakları savunucusu Anar Asaf Oglu 
Mammadli’nin 2013 yılının Aralık ayında gözaltına alınıp tutuklanması ve hüküm giydiği Mayıs 2014’e 
kadar tutuklu kalmasının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve 
güvenlik hakkını ihlal ettiğine, 2013 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde meydana gelen usulsüzlüklere 
ilişkin raporunun yayınlanmasının ardından tutuklanmasında makul şüphe bulunmadığına, başvurucunun 
tutuk haline ilişkin itirazlarının hukuka uygun olarak incelenmediğine ve başvurucunun Sözleşme’nin 18. 
maddesine aykırı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını susturmak ve 
çalışmaları nedeniyle onları cezalandırmak amacıyla tutuklandığına karar vermiştir.43 
Kurumumuz tarafından çeşitli zamanlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) taraf olduğu 
için Türkiye’nin “BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin devletlere insan hakları 
savunucularının insan hakları ve temel özgürlüklerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması ve 
korunmasında mücadele ve geliştirilmesinde mücadele etmeleri için yardımcı olacak uygun bir ortam 
oluşturmak için yeterli yasamaya ve yönetime ilişkin değişiklikleri yapma ve uygulama sorumluluğunu” ve 
“Taraf Devletlerin insan hakları savunucularının özel dikkat, destek ve koruması ihtiyacını tanıdığını” 
kabul ettiğini hatırlatmak amacıyla başvurular yapılmaktadır. En son Ağrı Şube yöneticimiz Olcay Öztürk 
ve Dersim Şube yöneticimiz Özgür Ateş için 29.03.2018 tarihinde, tutuklu yargılanmaları nedeniyle kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğinden bahisle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na ve 
BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuru yapılmıştır. 
SONUÇ  
20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve üç aylık sürelerle 7 kez uzatılan OHAL’den önce de var olan haksız 
gözaltı ve tutuklamalar ile adil yargılanma hakkı ihlal edilerek sona erdirilen yargılamalar sonucu insan 
hakları savunucularının hapis cezalarına mahkûm edilmesi, artarak devam etmektedir.  
Öyle ki, BM İnsan Hakları Uzmanları (David Kaye, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü; 
Fionnuala D. Ní Aoláin, Terörle Mücadele Esnasında İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesine 
Dair Özel Raportör; Agnes Callamard, Yargısız ve Keyfi İnfazlara Dair Özel Raportörü; Michel Forst, 
İnsan Hakları Savunucularının Durumuna İlişkin Özel Raportör; Diego García-Sayán, Hâkimlerin ve 
Avukatların Bağımsızlığına İlişkin Özel Raportör; José Antonio Guevara Bermúdez, Keyfi Gözaltılara 
Dair Çalışma Grubu Raportörü; Léo Heller, Temiz Su ve Arıtmaya Yönelik İnsan Hakları Özel 
Raportörü; Nils Melzer, İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele Dair Özel 
Raportör; Ahmed Shaheed, Din ve İnanç Özgürlüğüne Dair Özel Raportör ve Alfred De Zayas, 
Uluslararası Demokratik ve Eşit Düzenin Teşvik Edilmesine Dair Bağımsız Uzman.) 17 Ocak 2018 
tarihinde Türkiye’ye OHAL’in sona erdirilmesi için çağrıda bulunmuşlar ve şöyle demişlerdir44: 
“Hükümetin attığı adımlar uluslararası insan hakları hukuku altındaki yükümlülüklerine aykırılık oluşturduğundan 
darbe girişiminden beri duyduğumuz kaygı devam etmektedir. Gazeteciler, medya, insan hakları savunucuları, 
hukukçular, akademisyenler ve devlet memurları da dâhil olmak üzere sivil topluma yönelik ciddi baskılardan ve ayrıca 

                                                      
42https://fidh.org/IMG/pdf/i_nsan_haklari_savunuculari_masum_olduklari_kanitlanincaya_kadar_suc_lu_obs_tu
rkey_eng_tur.pdf 
43 https://anayasagundemi.com/2018/04/20/ihamin-mammadli-v-azerbaycan-kararinin-ozet-cevirisi-secim-
usulsuzluklerini-raporladigi-icin-bir-insan-haklari-savunucusunu-tutuklamak-insan-haklari-savunucularini-susturma-
ve-cezalandirma-amac/ 
44 http://www.un.org.tr/humanrights/images/pdf/BM-insan-haklari-uzmanlari-Turkiyeye-olaganustu-halin-
uzatilmamasi-cagrisinda-bulunuyor.pdf 
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bir takım yetkilerin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi altındaki 
yükümlülüklerle bağdaşmayan şekilde kullanılmasından ötürü ciddi endişe duymaktayız.” 
Uluslararası Af Örgütü’nün 26 Nisan 2018 tarihli “Fırtınaya Göğüs Germek, Türkiye’deki Korku 
İkliminde İnsan Haklarını Savunmak” başlıklı raporunda da belirtildiği gibi “Türkiye’de 21 aydır devam 
eden olağanüstü hal altındaki insan hakları alanı, kitlesel gözaltılar, davalar, yıldırma ve bağımsız sivil 
toplumun susturulmasıyla tahrip edilmiş durumda. İnsan hakları için seslerini yükseltmeye ve mücadele 
etmeye devam edenler de ağır bir bedel ödüyor. Türkiye, bu raporda yer verildiği üzere, muhalif görüşleri 
susturarak ve sivil toplumu hedef alarak uluslararası insan hakları hukuku çerçevesindeki 
yükümlülüklerini hiçe sayıyor.”45 
İHD’nin içerisinde yer aldığı İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP), 21 Temmuz 2016-20 Mart 
2018 tarihlerini kapsayan OHAL Güncellenmiş Durum Raporu incelendiğinde Türkiye’deki OHAL 
rejiminin kalıcı bir rejim haline geldiği ve bu rejimin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayarak cezalandırdığı 
kolaylıkla anlaşılabilir.46 Özellikle kapatılan hak ve hukuk örgütleriyle OHAL rejiminin insan hakları 
savunucuları üzerindeki baskıları rahatlıkla görülebilir. 
İHD’nin 2017 yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na baktığımızda, 2017 yılının sürekli OHAL 
altında geçtiği, Türkiye’nin insan hakları ekseninin kaydığı ve Türkiye’nin tek kişi yönetimine dayalı rejim 
değişikliğine gittiği tespiti yer almaktadır. Böylesi bir ortamda başta insan hakları savunucuları olmak 
üzere hak ve hukuk mücadelesi yürüten kesimlerin ciddi bir baskı altında olduğu anlaşılmaktadır. 
İHD’nin çeşitli özel raporlarına bakıldığında da belirli toplumsal kesimlere yönelik baskıların artarak 
devam ettiği anlaşılabilir.47 
ÖNERİLER 
BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi, BM Sözleşmesi haline getirilmeli, Türkiye’de 
ise İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin uygulanması için acil tedbirler alınmalıdır. 

Öncelikle Türkiye’de insan hakları faaliyetlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalan 
ve tutuklu yargılanan tüm insan hakları savunucuları serbest bırakmalıdır. 
İnsan hakları savunucularının yargılanmasına neden olan veya savunucuları tehditler ve baskılar ile 
yıldırmaya çalışan aktörler etkili soruşturma yöntemleriyle tespit edilmeli ve etkili bir şekilde 
kovuşturulmalı, Türkiye’deki cezasızlık politikasına son verilmelidir. 
Kolluk(Polis, jandarma ve istihbarat) ve yargı içerisinde örgütsel faaliyet kapsamında açılan soruşturma 
ve davaların tamamı yeniden ele alınmalı, kurulan komplolar açığa çıkarılmalıdır. 
İnsan hakları savunucuları hakkında soruşturma ve davalar uluslararası toplum tarafından izlenerek 
görünür hale getirilmeli, insan hakları örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sunulmalıdır. 
Elbette hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması gerçekleştirilmeli, Türkiye’de adalete 
olan güven yeniden tesis edilmeli, özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları 
kapatılmalıdır.  
Türkiye’nin en önemli sorunu, terör tanımının subjektif olmasıdır. Türkiye, BM Güvenlik Konseyi 
kararlarına uygun olarak terör suçlarını yeniden tanımlamalı, bunun dışındaki suçları terör suçları olarak 

                                                      
45 https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4482002018TURKISH.PDF 
46 http://www.ihop.org.tr/2018/04/17/olaganustu-hal-uygulamalari-guncellestirilmis-durum-raporu/ (İngilizcesi 
için http://www.ihop.org.tr/2018/04/25/updated-situation-report-state-of-emergency-in-turkey-21-july-2016-20-
march-2018/) 
47 https://www.ihd.org.tr/2017-insan-haklari-ihlalleri-raporu-ohal-altinda-gecen-bir-yil/ 
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nitelendirmekten vazgeçmelidir. Türkiye’de şiddete başvuran ile başvurmayan arasında ayrım yapılmalı ve 
ceza mevzuatı buna göre yeniden düzenlenmelidir.  
Türkiye’de, herkesin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve gösteri hakkı ile örgütlenme özgürlüğü hakkı 
uluslararası sözleşmelerdeki güvenceye kavuşturulmalıdır. 
En kısa zamanda BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü, Terörle Mücadelede İnsan Haklarının 
Korunması ve Desteklenmesi Özel Raportörü, Kanaat ve İfade Özgürlüğünün Geliştirilmesi ve 
Korunması Özel Raportörü ve Azınlık Konuları Bağımsız Uzmanı’nın Türkiye ziyaretleri mümkün 
kılınmalı ve raporlarında belirtecekleri hususlarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
OHAL kaldırılmalı ve meşruiyeti olmayan KHK’lar iptal edilerek mağdur edilenlerin mağduriyeti 
giderilmelidir. 
Türkiye’de ifade özgürlüğünün yasaklanması ve cezalandırılması nedeniyle çok büyük bir mağduriyet 
oluştuğundan temel düzenlemeler yapılıncaya kadar basın ve yayın yoluyla işlenmiş suç ve cezaların 
ertelenerek iptal edilmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda acil yasal düzenleme 
yapılmalıdır. 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUKUK KOMİSYONU 
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CEZA MEVZUATINDAKİ ADALETSİZLİKLERİ GİDERMEYE 
DÖNÜK İHD ÖNERİLERİ RAPORU 

26.09.2018 

 
Giriş: 
İHD olarak; Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması olmadığını, adil 
yargılanma hakkı önünde çok ciddi engeller olduğunu, özel yetkili ve görevli mahkemeler aracılığıyla 
düşman ceza yargılaması tehdidi bulunduğunu, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile terör tanımı 
oldukça geniş tutularak başta ifade özgürlüğü olmak üzere örgütlenme, toplantı ve gösteri haklarının 
tamamen sınırlandırıldığını, şiddete başvuran ile başvurmayan arasında bir ayrım yapılmadığını, siyasi 
iktidarın TMK’yı kullanarak özel yetkili ve görevli savcılıklar ve mahkemeler vasıtasıyla toplumsal 
muhalefeti yargı baskısı altında tuttuğunu sürekli ifade ettik. Bu hususlarla ilgili çeşitli dönemlerde özel 
raporlar hazırlayıp çeşitli yayınlar çıkardık.  
Ne var ki TBMM’de grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Grup Başkan Vekili ile 
milletvekillerinin 24 Eylül 2018 günü Türkiye’de adalet sisteminde yaşanan bu sorunları görmezden 
gelerek TBMM Başkanlığı’na verdiği “Bazı suçlarla ilgili ceza sürelerinden şartlı indirim ile tutuklu ve 
hükümlülerin salıverilmesine dair kanun teklifi” ile Türkiye’de af tartışmaları yeniden gündeme gelmiştir. 
Kanun teklifi sadece infaz rejimini düzenlemekte olup herhangi bir özel veya genel af içermemektedir. 
Dolayısıyla bu teklifin “af” olarak tartışılması doğru değildir. Öte yandan Türkiye’deki ceza 
mevzuatındaki problemli alanlara çözüm üretmemektedir. Bu teklif ile ilgili görüşlerimizi açıklamadan 
önce Türkiye’deki ceza mevzuatındaki temel sorunlu alanları bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.  
Türkiye’de ceza mevzuatı söz konusu olduğunda; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) (765 sayılı eski 
TCK), 3713 sayılı TMK, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un birlikte ele alınması gerekmektedir. Ayrıca bu kanunlar ile 
aşağıda değineceğimiz çeşitli özel kanunlardaki adaletsizliklerin giderilmesi yönünde atılacak adımların da 
tartışılması elzemdir. Söz konusu adaletsizlik sayısız mağduriyetler doğurmaktadır.  
Türkiye cezaevlerinde hâlâ resmi olarak açıklanmamakla birlikte 250 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü 
olmak üzere mahpus bulunmaktadır. Bu sayı ceza ve infaz kurumlarının mevcut kapasitelerinin oldukça 
üzerindedir. Bunun dışında denetimli serbestlik adı altında cezalarının son 2 yılı kalanlardan tahliye edilip 
infazları henüz tamamlanmamış 10 binlerce kişi olduğu bilinmektedir. Bu sayının birkaç yüz bin olduğu 
da ifade edilmektedir.  
Türkiye’de yaşanan bu adalet krizinin çözümü ancak ve ancak ceza mevzuatında yapılacak köklü 
değişikliklerle mümkündür. Bu değişikliklerin de Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ve içtihadı, evrensel insan hakları değerleri ile 
uyumlu olacak bir biçimde yapılması zorunludur. Bu bakımdan Türkiye’nin ceza mevzuatında sorunlu 
olarak tespit ettiğimiz noktaları bir kere daha vurgulamayı ve çözüm önerilerimizi sunmayı bir insan 
hakları örgütü olarak görev addediyoruz.  
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda Yer Alan Terör Tanımının Belirsizliği Sorunu 
Birlemiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sık sık “Türkiye’nin 
terör tanımı çok geniş, o nedenle Türkiye terör tanımını daraltmalı” diyorlar. Haksız sayılmazlar. 
Terör tanımının bu kadar geniş tutulması, hak ve özgürlüklerin sınırlanma ve kısıtlanmalarına hizmet 
eder. Terör tanımının nasıl yapılacağı konusunda iki eğilim bulunmaktadır: Demokrasinin tam anlamıyla 
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tesis edilmesine uzak duran ilk eğilim, var olan son derece geniş tanımla da yetinmeyip tanımın daha da 
genişletilmesini savunur. Normatif düzenlemelerle bu yapılmadığında, uygulamada fiili durumlar 
yaratılarak tanım daha da genişletilerek uygulanır. Bugün Türkiye’de, soruşturma, kovuşturma ve 
yargılamalarda hem terör tanımın geniş olmasının ve hem de uygulamada bunu da aşan fiili 
genişletilmenin yarattığı sorunlar yaşmaktadır. 
İkinci eğilim yukarıda da belirtildiği gibi, demokrasi ve insan haklarının korunabilmesi için tanımın 
daraltılması gereğine işaret eden eğilimdir. Bugün, terör tanımının geniş olduğu ve daraltılması gerektiğini 
savunanların ne kadar can alıcı bir soruna işaret ettikleri daha iyi anlaşılmaktadır. 
İnsan hakları örgütlerinin ve gazeteci örgütlerinin açıkladığı raporlara göre Türkiye cezaevlerinde 140 
civarı gazeteci ve yazar tutuklu olarak bulunmaktadır.48 100 binin üzerinde internet sitesine erişim engeli 
kararı verilmiştir. Yaklaşık 20 bin sosyal medya hesabı inceleme altındadır. Sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle binlerce insan gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. 
Türkiye mevzuatında terörün tanımı 
Finlandiyalı Profesör Martin Scheinin BM Raportörü olarak 2006 yılında Türkiye’de incelemelerde 
bulunmuş, ilk raporunu BM İnsan Hakları Komisyonu’na sunmuş ve rapor, komisyonun 62. 
oturumunda görüşülmüştü. Raportör, terör tanımı konusunda yaptığı tespitlerin ardından tavsiyelerini 
kaydetmişti. Bu tavsiyelerde terör suçlarının tanımı, hangi suçların terör eylemlerini oluşturduğunun tam 
olarak tanımlanması ve bu suçları ölüm ya da kişilere karşı ağır şiddet eylemleri ve rehin alma ile 
sınırlanmasını içeren ICCPR’nin 15. maddesince istenen yasallık ilkesi başta olmak üzere uluslararası 
norm ve standartlara uygun hale getirilmesi istenmiştir. Bizzat terör suçlarını oluşturan fiillerin ötesinde, 
“terör”ün ayrıca tanımlanması gerektiği göz önünde bulundurulması, teröre karşı yeni mevzuat 
hazırlanırken, uluslararası sözleşmelerin göz önüne alınması istenmiştir. 
Olası yasal değişikliklere ilişkin olarak, Özel Raportör, meclisteki tartışmalardan önce ve tartışmalar 
sırasında daha fazla diyalog içinde olunmasını önermektedir. Özel Raportör, demokraside temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin taslak mevzuatın, açık ve şeffaf olarak tartışılması gerektiğini ve sivil toplumun söz 
konusu tartışmaların her düzeyine tam olarak dahil olması gerektiğini vurgulamaktadır. Özel Raportör, 
terörle mücadele dışında başka amaçlar için üyelik, yardım ve yataklık suçlarının ve kimi zaman 
yetkililerin atıfta bulunduğu “düşünce suçları”nın istismar edilmesine karşı, hangi fiillerin terör suçu 
kapsamına girdiğinin açıkça ve tam olarak tanımlanması gerektiği kanaatindedir.49 
BM Raportörü, TMK’nın 1. maddesindeki terör tanımını, belli suç eylemlerine dayalı olarak değil de 
amaç ya da hedefe göre tanımlama getirilmesi nedeniyle eleştirmektedir. Raportöre göre tanım belirsizdir 
ve geniştir. Belirtilen durumda hiçbir şiddet eylemine karışmasa bile insanlar ve kuruluşlar terörist olarak 
suçlanabilirler. 
Nitekim öyle oluyor. 
Gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, insan hakları savunucuları, sendikacılar, sanatçılar, kadınlar, 
belediye başkanları, milletvekilleri, siyasetçiler, öğrenciler teröristlikle suçlanabiliyorlar. 
Düşüncelerini açıklayanlar, hiç bir şiddet eyleminde bulunmadıkları halde suçlanabiliyorlar. 
TMK’nın özellikle “Açıklama ve yayımlama” başlıklı 6. ve “Terör örgütleri” başlıklı 7. maddelerini de 
Türkiye yargısı tarafından çok sık başvurulan ve ifade özgürlüğünü tehdit eden maddeler olarak 

                                                      
48 Çağdaş Gazeteciler Derneği verileri için: http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=222 
Türkiye Gazeteciler Sendikası verileri için: https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/ 
49 Raporun Türkçe ve İnglizcesi için: http://www.ihop.org.tr/2008/03/25/70/ 
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belirtmek gerekir. Kanunun 6 ve 7 maddelerinde terör propagandası suçu düzenlenmiş olup bu hususta 
AİHM içtihatları uyarınca şu açıklamalar yapılabilir. 
AİHM’in 43453/04, 31098/05 Başvuru Nolu ve 6 Temmuz 2010 tarihli Gözel ve Özel / Türkiye 
kararında, 3713 sayılı kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasının yürürlükten kaldırılması veya bu fıkranın 
AİHS ve AİHM içtihatlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir. Her iki kanun maddesi 
ile ilgili olarak 11.04.2013 tarih ve 6459 sayılı kanunla yapılan değişiklikler mahkeme içtihadında belirtilen 
ve aşağıda açıklanan ölçütleri karşılamadığından doğrudan doğruya ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve 
yasaklayan pozisyonları devam etmektedir. 
AİHM, Gözel ve Özel/Türkiye kararının özelliği AİHS’in 46.maddesini uyguladığı yarı pilot niteliğinde 
bir karardır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu karara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Terörle Mücadele Kanunu, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler 
uyarınca kabul edilmiş terörle ilgili suç ve tanımlamalara aykırıdır. Uluslararası hukukta “terör” tanımı 
bulunmamaktadır. Sadece hangi suçların “terör suçu” olduğu belirtilmiştir. Bu hususla ilgili olarak 
uluslararası alanda Avrupa düzeyinde iki adet sözleşme ve bu sözleşmelerin gönderme yaptığı ve terör 
suçlarının neler olduğunu belirten çeşitli uluslararası sözleşme ve protokoller bulunmaktadır. Bu 
kapsamda; Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi hangi suçların siyasi, siyasi suça murtabit 
veya siyasi nedenle işlenmiş suç niteliğinde telakki edilemeyeceğini belirtmiş ve dolaylı yoldan hangi 
suçların tedhişçilik suçu olduğunu belirtmiştir. Bu Sözleşme yenilenmiştir. Terörizmin Önlenmesi Avrupa 
Sözleşmesi Tadil Protokolü’nde hangi suçların terör suçları olduğu ve bunlarla ilgili uluslararası sözleşme 
ve protokollere yer verilmiştir. 
Diğer bir Sözleşme ise Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’dir. Sözleşmeye ekli listede 
belirtilen uluslararası sözleşme ve protokollerde belirtilen suçların terör suçu olduğu düzenlenmiştir.  
Bunun dışında, BM terörizme karşı koyarken insan hakları ve temel özgürlüklerin desteklenmesi ve 
korunması özel raportörünün Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporun sonuç bölümünde “terörizm”in 
evrensel, kapsamlı ve kesin bir tanımının olmaması, terörle mücadele ederken insan haklarının etkin 
korunması konusunda sorun teşkil ettiği belirtilmiş, Güvenlik Konseyi’nin 1566 sayılı kararı ile 
terörizmin üç aşamalı nitelendirilmesi suretiyle önlenmesi -önlenememişse cezalandırılmasının- gerekli 
olduğu belirtilmiştir. Kararda “terör suçlarının” üç koşulun kümülatif olarak bir arada olduğu durumlarla 
sınırlandırılması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu koşullar, a) Sivillere karşı ölümcül, ağır cismani zarar 
veren veya rehin alma eylemleri, b) Siyasi, felsefi, ideolojik, ırki, etnik, dini ve bunun gibi nedenlerle 
işlendikleri dikkate alınmaksızın halkı, belli bir grubu, kişi gruplarını veya belli kişilerdeki terör halini 
provoke etmek, bir halkı korkutmak, bir devleti veya uluslararası örgütü belli bir fiili yapmaya zorlamak 
veya yapmaktan alıkoymaya dönük eylemler ve c) Terörle ilgili sözleşme ve protokoller kapsamında ve 
bu metinlerdeki tanımlamalarda yer alan bu neviden fiillerdir. Benzer şekilde terör suçlarının 
desteklenmesi davranışları suç haline getirilirken de yukarıdaki nitelikleri taşıyan fiillerle sınırlı olarak suç 
tanımları yapılması gerektiği belirtilmiştir. Devletlerin terör davranışını yasaklarken düzenlemelerin 
ulaşılabilir, açık, sadece terörle mücadelede kullanılacak ayrımcı olmayan ve geriye yürümeyen 
düzenlemeler yapması gerektiği de belirtilmiştir. 
Anayasanın 90. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlükler ile ilgili uluslararası sözleşmelerin kanunlarla 
çelişmesi halinde bu sözleşmelere öncelik tanınacağı ve bu sözleşmelere anayasaya aykırılık ileri 
sürülemeyeceği belirtilmektedir. Anayasa’da ise herhangi bir “terör” tanımı bulunmamaktadır. 
Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulamaz. TMK, anayasal 
dayanaktan yoksun olarak uluslararası sözleşmelere aykırı biçimde oldukça geniş bir “terör” tanımı 
yapmıştır. Bu tanım ve buradan hareketle düzenlenen diğer maddelerinde yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerinin özüne dokunacak şekilde düzenleme yapmıştır. 
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Bize göre, tıpkı Birleşmiş Milletler Raportörü’nün de işaret ettiği gibi,  TMK’daki terör tanımı, suç ve 
cezaların yasallığı ilkesine ve yasaların da açık, net, belirgin, öngörülebilir ve hukukun üstünlüğüne uygun 
olması ilkesine aykırıdır. Bu tanım nedeniyle Türkiye’de, kişilere karşı hiçbir ağır ve ölümcül şiddet 
eylemine ya da rehin alma eylemine karışmamış insanlar, sırf siyasal iktidar ya da resmi görüş tarafından 
benimsenmeyen düşünceleri açıkladığı için terör suçu işlemiş kabul edilebilir, terörist olarak nitelenebilir 
ve buna özgü özel yargılama ve infaz rejimine tabi tutulabilir durumdadır. 
Türkiye’de sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü ve sivillerin çok ciddi can güvenliği sorunu bulunduğu bir 
ortamda barış çağrısı yapmak için 10 Ocak 2016’da “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi”nin (BAK) 
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisi 1128 akademisyenin imzası ile yayınlanmış, sonraki 
katılımlarla imza sayısı 2212 olmuştur.  
Akademisyenler hakkında TMK’nın “örgüt propagandası” fiilini düzenleyen 7/2. maddesinden davalar 
açılmıştır. bianet haber sitesi verilerine göre, 10 Nisan 2018 itibariyle 5 Aralık 2017’den bu yana 
mahkemeye çıkan akademisyen sayısı 185 olmuştur. 10 akademisyen 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum 
edilmiştir. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in cezası hariç diğer 
ceza alanların cezaları ertelenmiştir. Üstel’in cezasının ertelememe gerekçesi olarak “hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği” ve “mahkemede suç işlemeyeceğine dair kanaat 
oluşmadığı” gösterilmiştir. 
Bunun dışında TMK’nın en kötü uygulamalarından birisi de Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak 
amacıyla 2016 yılında nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan 50 nöbetçi yayın yönetmeni hakkında 
soruşturma açılmış, 11’i hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve sonuçta 39’u hakkında TMK 6/2 ve 7/2 
maddelerince göre açılan davalardır. Bu davaların tamamında adli para cezaları ve hapis cezaları 
verilmiştir. İnsan hakları aktivisti Murat Çelikkan’ın cezası ertelenmemiş ve birkaç ay hapiste tutulduktan 
sonra denetimli serbestlik hükümleri uyarınca serbest bırakılmıştır.  
Hem TMK’nın hem de TCK’nın terör tanımının oldukça geniş ve kötüye kullanılması sonucunda insan 
hakları aktivistlerine özelde de İHD yöneticilerine açılan davalarla ilgili İHD raporu bu konuda oldukça 
önemli bilgiler vermektedir.50 
Aynı şekilde Türkiye’de savunma hakkını aktif olarak yerine getirmek amacıyla özellikle toplumsal dava 
avukatlığı başta olmak üzere insan hakları avukatlığı yapan avukatlara yönelik açılan davalar TMK ve 
TCK’nın ne kadar kötüye kullanıldığını göstermektedir.51 
AİHM karar ve içtihatlarına rağmen akademisyenlere, insan hakları savunucuları ve avukatlara açılan 
davalar terör ve terör propagandası tanımlarının ne kadar kötüye kullanıldığını göstermektedir. 
Türkiye’de sorunun ne kadar büyük olduğunu ortaya koyabilmek için Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı 
adli istatistiklere bakılabilir: 
Adalet Bakanlığı verilerine göre TMK’nın 6 ve 7/2. maddelerinden  

2013 yılında 6. maddeden 178 kişiye, 7/2, maddeden 10.547 kişiye,  
2014 yılında 6. maddeden 125 kişiye, 7/2. maddeden 15.815 kişiye,  
2015 yılında 6. maddeden 100 kişiye, 7/2. Maddeden 13.608 kişiye, 
2016 yılında 6. Maddeden 192 kişiye, 7/2. Maddeden 15.913 kişiye, 
2017 yılında ise madde ayrımı yapılmadan açıklanan istatiğe göre 24.585 kişiye 

                                                      
50 Raporun tamamı için bakınız: http://www.ihd.org.tr/insan-haklari-savunucularina-ihd-ve-ihd-yoneticilerine-
yonelik-baskilar-raporu/ 
51 Raporun tamamı için bakınız: http://www.ihd.org.tr/yargi-baskisi-altindaki-avukatlar-raporu-yayinlandi/ 
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dava açılmıştır. 2013-2017 arası 5 yılda toplam 81.063 kişiye ifade özgürlüğü kapsamında dava açılmıştır. 
Bu veriler ışığında TMK’nın tamamen kaldırılması seçeneğini dışlanmamakla birlikte şu tespitleri 
yapabiliriz: 

a- TMK’nın terörü belirsiz, çok geniş ve şiddet unsuru ile çerçevelemeden tanımlayan 1. 
maddesi değiştirilmelidir. 
b- Suç işlemese dahi örgüt mensubu olan kişilerin ve mensubu olmasa da örgüt adına suç 
işleyenlerin terör suçlusu sayıldığını düzenleyen 2. maddesi muğlak ve belirsiz ifadeler içermesi ve 
dolaylı örgüt üyeliği tanımı yapması nedeniyle değiştirilmelidir. 
c- Kanunun, bu kanuna dayanarak verilen cezaların yarı oranında artırılmasını öngören 5. 
maddesi kaldırılmalıdır. 
d- Basın özgürlüğünü ve haber alma hakkının ihlali niteliğindeki 6. maddesi kaldırılmalıdır. 
Özellikle 6/4. Maddede suçun işlenişine iştirak etmemiş olsa da yayın sorumluları hakkındaki para 
cezası hükmünün şahsilik ilkesi gereği kaldırılması elzemdir. 
e- Kanunun örgüt propagandasıyla ilgili olarak 7/2. maddesi kaldırılmalıdır. 
f- 14. maddede düzenlenen muhbirlerin hüviyetinin açıklanmayacağı hükmü, doğruluğu 
denetlenmemiş ihbarlarda dahi muhbiri koruduğu ve suç teşkil etmeyen ifadeleri dahi ihbar etme 
cesareti verdiği için kaldırılmalıdır. Tıpkı diğer suçlardaki gibi şikayet edenin hüviyeti şüpheli 
tarafından bilinmelidir. 
g- 15. maddede düzenlenen “terörle mücadele ederken işlediği suçlardan dolayı yargılanan 
veya şikâyetçi olan personele avukat tayini” hükmü terörle mücadelenin de bir hukuku olduğunu 
unutan; işkence ve kötü muamele gibi suçları işleyebilen kamu görevlilerine suç işlediğinde 
korunma güveni verdiği için ortadan kaldırılmalıdır. 

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) İfade, Örgütlenme ve Siyaset Yapma Hakkını Sınırlayan ve 
Cezalandıran Düzenlemeler 
Yeni TCK olarak adlandırılan 5237 sayılı kanun yapılış aşamasında ve uygulamaya konulurken TMK’ya 
ihtiyaç duymayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle halen yürürlükte bulunan TMK’nın 2, 6 ve 7. 
maddelerini karşılayacak şekilde düzenlemeler yer almıştır. Özellikle TCK 220/6-7-8. maddeler ile TCK 
314/3. maddeyi belirtmekte fayda vardır. Uygulamada da en sık karşılaştığımız sorunlu maddeler 
bunlardır.  
Bu konuda Venedik Komisyonu’nun 872/2016 sayılı 13 Mart 2017 tarihli “Türkiye’de Medya 
Özgürlüğüne İlişkin Tedbirler Hakkında Görüşü”ne52 bakmakta fayda vardır. Raporun ceza adalet 
sistemini gazetecilere karşı kullanılması bölümü Türkiye’deki Ceza Kanunu ve TMK’nın nasıl kötüye 
kullanıldığını anlatması bakımından oldukça önemlidir. Görüşün 63-72. maddelerine bakıldığında 
Türkiye’deki ceza kanununun maddi kurallarının uygulanmasındaki hatalar ve eleştiriler yer almaktadır. 
Venedik Komisyonu raporunun 68. paragrafında, “bir düşünceyi farklı şekillerde ifade etmenin, yerel 
mahkemelerin sanığın silahlı bir örgüte üye olduğuna karar vermesi için tek delil olmaması gerektiğini” 
yinelediğini ifade etmektedir. Bu rapordan ve aşağıda belirttiğimiz AİHM kararlarından da anlaşılacağı 
gibi TCK 220/6-7-8 ve TCK 314/3. maddeler kaldırılmalı ya da AİHM içtihadına uyumlu hale 
getirilmelidir. 
Uygulamada ise dolaylı örgüt üyeliği olarak tanımlayabildiğimiz TCK 220/6-7 dolayısıyla TCK 314/3 
madde yerine doğrudan TCK 314/2. Maddeden davalar açılmaktadır. Adalet Bakanlığı istatistikleri bu 

                                                      
52 Raporun tamamı için bakınız: http://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2017/05/Venedik-
Komisyonu_medya-1.pdf 
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konuda dramatik bir yükselme olduğunu ortaya koymaktadır. 2013 yılında 8.110, 2014 yılında 19.796, 
2015 yılında 14.854, 2016 yılında 29.434 ve 2017 yılında 136.795 kişiye TCK 314/2. Maddeden yani 
silahlı örgüt üyeliğinden dava açılmıştır. Bu durumda TCK 314/2-3’ün uygulama biçimi göz önüne 
alınarak yeniden düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır. 
HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte 13 milletvekili 
tutuklanmış, çoğunluğu tutuklu olmak üzere 9 milletvekilinin TMK ve TCK’daki ifade özgürlüğünü 
cezalandıran maddeleri kullanılarak verilen hapis cezaları kesinleştirildiğinden milletvekillikleri 
düşürülmüştür. Halen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in tutukluluğu devam etmektedir. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Demokratik Bölgeler Partisi’ne mensup 94 il ve ilçe belediyesi OHAL 
koşullarında atanan kayyumlar ile yönetilirken halkın seçtiği belediye eş başkanları hakkında TMK 
kapsamında çeşitli davalar açılmıştır. Halen 68 belediye eş başkanı tutukludur. 
İHD Eş Genel Başkanı Emine Eren Keskin hakkında açılan davalar TCK ve TMK’nın tam da 
eleştirdiğimiz biçimde ne kadar kötüye kullanılabileceğini göstermesi bakımından ibret vericidir. İfade 
özgürlüğü hakkını desteklemek ve hapse mahkûm edilen gazetecilere sembolik destek sağlamak amacıyla 
Eren Keskin, 2013 ve 2016 yılları arasında Türk-Kürt çatışmasına ilişkin raporlamaları ile bilinen ve 
hükümetin faaliyetlerine eleştirel bakabilen az sayıdaki bağımsız gazeteden biri olan Özgür Gündem’in 
“genel yayın yönetmeni” görevini üstlenmiştir. Genel yayın yönetmeni sıfatı nedeniyle aleyhine 140’tan 
fazla dava açılmıştır. Keskin, ifade özgürlüğü hakkını kullanan diğer yazarların haber ve yazıları 
dolayısıyla cezai yaptırımlarla hedef alınmıştır. Basın Kanunu uyarınca, eser sahibinin sorumlu 
tutulamadığı hallerde ilgili yayınlar hakkında genel yayın yönetmenlerinin sorumluluğuna 
gidilebilmektedir. 
Bu davalardan 6’sı kesinleşmiş olup 69’u istinaf veya Yargıtay aşamasındadır. İlgili ilk derece 
mahkemelerinin kararı bozulmadığı takdirde, Keskin aleyhinde toplam 12.5 yıl hapis cezası ve yaklaşık 
460.000 TL para cezası uygulanacaktır. Bu davalardaki suçlamalar şu şekildedir: “terör örgütü 
propagandası yapmak” (TMK 7/2), “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 
organlarını aşağılama” (TCK 301), “cumhurbaşkanına hakaret” (TCK 299), “gazetede düzeltme ve cevap 
yazısı yayımlanmaması” (Basın Kanunu, madde 18), “suç faili veya mağdurun kimliğinin açıklanması” 
(Basın Kanunu, madde 21/c), ve “hakaret” (TCK 125). Diğer devam eden davalardan bazıları TCK 
314/2 ve TMK kapsamındaki suçlamalardır.  
İnsan hakları savunucusu Osman Kavala’nın yaklaşık 1 yıldır devam eden tutukluluğunun TCK 302 ve 
314. maddeler kapsamındaki suçlamalar ve CMK 100/3. maddedeki kolay tutuklamayla ilişkisi 
göstermektedir ki ilgili yasalar çok keyfi kullanılabilmektedir.  
AİHM’in Abdulcelil İmret / Türkiye kararında öngörülemez ve fazla geniş yorumlandığına dair 
eleştirdiği TCK’nın “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” şeklindeki 220/7. maddesi değiştirilmelidir. Aynı 
şekilde, TCK’nın 220/6. ve 8. maddeleri ile 314. maddesi yeniden düzenlenmelidir. Zira bu maddedeki 
kişinin terör örgütü üyesi olmasa bile terör örgütü üyesi gibi cezalandırılmasına neden olan düzenleme ya 
da terör örgütünün amacının propagandasını yapmak gibi tanımlamalar belirsizdir; geniş ve keyfi 
yorumlamaya elverişlidir. Bu nedenle bu maddelerdeki düzenlemeler ifade özgürlüğünün yasayla 
sınırlandırılması, yasanın öngörülebilir açıklıkta ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olması ilkesiyle 
çelişmektedir. 
AİHM’in Altuğ Taner Akçam / Türkiye kararında, ifade özgürlüğü açısından tehdit oluşturduğu karar 
altına alınan TCK 301. maddesi kesinlikle kaldırılmalıdır. Benzer içerikteki TCK 305. Madde de 
kaldırılmalıdır. 
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Vicdani red bir insan hakkıdır. AİHM’in Bayatyan / Ermenistan davasında AİHM Büyük Dairesinin 
verdiği bağlayıcı karardan sonra iyice uygulanamaz hale gelen TCK’nın 318. Maddesi, Erçep / Türkiye ve 
Feti Demirtaş / Türkiye kararları da dikkate alınarak kaldırılmalıdır. Bunun yanı sıra Askeri Ceza 
Kanunu’nun vicdani ret hakkı ile bağlantılı olan, din ve vicdan özgürlüğü hakkını sınırlandıran 45. 
maddesi de yürürlükten kaldırılmalıdır. 
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunun düzenlendiği TCK’nın 216 maddesi, özellikle de 3. fıkrası, 
muğlak ifadeler içermesi ve sübjektif özellikte olması nedeniyle savcı ve hakimlerin kendi kişisel 
yargılarına göre karar almalarına imkan tanıdığından değiştirilmelidir. 
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun düzenlendiği TCK’nın 299. maddesinin, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi’nin talebi üzerine Venedik Komisyonu’ndan bir heyetin Türkiye ziyaretinden ve 
incelemelerinden sonra, 15 Mart 2016 tarihinde paylaştığı Türkiye raporunda, hükümetin iddiasının 
aksine salt küfür içerikli sözler için uygulanmadığı, yolsuzluk soruşturmaları, mülteci krizi, terörle 
mücadele yöntemleri gibi kamuyu ilgilendiren konularda da uygulandığı tespit edilmiştir. Komisyon, bu 
nedenle ilgili maddenin tümüyle ilga edilmesi gerektiğini belirtmiştir.  Adalet Bakanlığı istatistikleri ise bu 
maddeden açılan davaların zamanla dramatik biçimde yükseldiğini göstermektedir. Buna göre, 2013 
yılında 139, 2014 yılında 132, 2015 yılında 1.953, 2016 yılında 4.187 ve 2017 yılında ise rekor bir artışla 
6.033 kişiye dava açılmıştır.  
AİHM de Artun ve Güvener / Türkiye davasında verdiği kararda, Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği 
ayrıcalıklı bir korumaya tabi tutulmasını yerinde görmemiş, kişilerin sahip olduğu ifade özgürlüğü 
bakımından devlet başkanlarının özel ve ayrıcalıklı statüde olamayacağını benimsemiştir. Madde, bu 
nedenlerle kanundan kaldırılmalıdır. 
TCK 125. maddedeki hakaret ile benzer hakaret suçlarının tümünün ceza kanunlarından çıkarılması 
gerekmektedir. Zira düşünce açıklaması yoluyla gerçekleşen konular ceza hukukunun değil özel hukuk 
alanının ilgisinde olması gereken konulardır. Düşünce açıklamalarının ceza kanunlarının konusu haline 
gelmesi ve özellikle kamu görevlilerine ya da devlet kurumlarına yönelik ifadelerin ceza tehdidi altında 
tutulması, oto sansür riskini artırmakta ve kamusal konuların özgürce tartışılmasını tehdit etmektedir. 
Kamu görevlilerinin eleştirisinde eleştiri sınırı daha geniş olmalıdır. 
TCK’nın haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğin ihlali ile ilgili 132, 133,134. maddeleri özellikle basın 
özgürlüğü açısından dikkat çekilmesi gereken maddelerdir. Bu maddelerde tartışılmasında kamu yararı 
olan konularda basının haber verme işlevi, halkın haber alma, bilgiye ulaşma hakkı ile basın yayın 
organlarının ve mensuplarının haber ya da bilgiyi iletme haklarını ceza tehdidi altında tutan özellikler 
bulunmaktadır. 
TCK’nın devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ve açıklama ile ilgili 327, 329, 334 ve 336. 
maddeleri de ifade özgürlüğü bakımından sorun teşkil eden, yasalarda tanımlanmamış, açıklık ve 
öngörülebilirlik ilkeleri açısından ve hukukun üstünlüğü ilkesi bakımından sorunlu maddelerdir. Bu 
maddeler varlıkları ile özellikle basın özgürlüğünü sınırlayıcı mahiyettedir. Bu yasaların varlığı toplumun 
haber alma hakkını da tehdit etmektedir.  
TCK Dışında Kalan Çeşitli Özel Kanunlar 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda toplantı ve gösterilerle ilgili AİHM içtihatlarına 
aykırı ve ağır cezalar öngören yasaklamalar ve cezalandırmalar mevcuttur. Bilindiği gibi gösteri hakkı 
ifade özgürlüğünün eylemli biçimidir. Dolayısıyla ifade özgürlüğü bağlamında toplumsal muhalefetin 
gösteri hakkı engellenerek eleştiri ve protesto cezalandırılmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine 
baktığımızda oldukça ilginç bir durum ile karşı karşıyayız. TMK ve TCK’nın daha az kullanıldığı yıllarda 
2911 sayılı kanuna muhalefetten dava sayısı çok iken TMK ve TCK’nın daha fazla kullanıldığı yıllarda bu 
davalarının sayısında azalma olmuştur. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2911 sayılı kanuna muhalefetten 
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2013 yılında 20.440, 2014 yılında 20.390, 2015 yılında 20.082, 2016 yılında 15.292 ve 2017 yılında 10.686 
dava açılmıştır. Elbette dava sayısının azalmasında OHAL ve OHAL sonrası koşullardaki yasaklamaların 
etkisi de mevcuttur.  
AİHM’in Oya Ataman ve diğerleri grubu kararlarında belirttiği hususlarla dikkate alındığında Türkiye’nin 
AİHM içtihatları ile uyumlu yeni bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu yapması gerekmektedir. 53 
5187 sayılı Basın Kanunu’nunda ifade ve medya özgürlüğünü sınırlayan ve cezalandıran düzenlemeler 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bunların ifade özgürlüğü kapsamında düzeltilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
İnsan Hakları Ortak Platformu hazırladığı özel rapora başvurulabilir.54 
2935 sayılı OHAL Kanunu’nda OHAl Valisi’nin çeşitli idari kararlarına karşı yapılan basın açıklamalarını, 
toplantı ve gösterileri cezalandıran hükümler vardır. Bunlar ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına 
aykırılıklar taşımaktadır. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2935 sayılı kanuna muhalefetten 2016 yılında 86, 
2017 yılında ise 374 kişiye davalar açılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki emre itaatsizlikten dolayı verilen 
idari para cezaları bu sayılar içerisinde bulunmamaktadır.  
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nda il valilerinin çeşitli kararlarına uyulmamasıyla ilgili, genellikle de toplantı 
ve gösteri hakkını sınırlayıp yasaklayan hükümlerin değiştirilmesi gerekmektedir.  
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda özellikle afiş asılmasının yasaklanması, belirli yerlerde basın 
açıklaması yapılmasının yasaklanması başta olmak üzere çok sayıda ifade özgürlüğü hakkını yasaklayıp 
idari para cezası ile cezalandıran hükümler bulunmaktadır. Bunların da kaldırılması veya ifade özgürlüğü 
hakkını sınırlandırmayacak biçimde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. AİHM’in Yılmaz Yıldız ve 
diğerleri / Türkiye davasında vermiş olduğu karar maalesef Türkiye’de uygulanmamaktadır.  
5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1. maddesinde Atatürk’ün hatırasına 
alenen hakaret suç olarak düzenlenmiştir. Konu AİHS’nin 8. maddesi kapsamında değerlendirilebilir. 
Ancak mevcut düzenlemenin Atatürk’ün eleştirilemezliği boyutlarında uygulamalara da neden 
olabilmektedir. O nedenle maddede eleştiri özgürlüğünün ilave edilmesinde yarar bulunmaktadır. Mevcut 
haliyle düzenleme ifade özgürlüğünü sınırlandırma potansiyeli taşımaktadır. O nedenle de yeterli açıklıkta 
ve sonuçları öngörülebilir sayılamaz. 
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmalıdır.55 Kanunun amacı, çocukları hukuka 
aykırı ve zararlı internet sitelerinden korumak olarak açıklansa da konu doğrudan herkes açısından sansür 
boyutlarına varmıştır. O nedenle bu alanda yeni bir politika oluşturulmalıdır. Yeni internet düzenlemesi, 
Akdeniz ve Altıparmak tarafından önerildiği gibi “ifade özgürlüğüne ve Türk yetişkinlerin her türlü 
internet içeriğine erişim ve tüketim haklarına saygı temelinde geliştirilmelidir. Bu ilkeleri hayata geçirmek 
için bu yeni girişim, şeffaflık, açıklık ve çoğulcu bir yöntemle gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla şu dört 
temel ilke özellikle dikkate alınmalıdır: 

a- İnternet’in düzenlenmesi uluslararası insan hakları hukuku ilkelerine, özellikle ifade özgürlüğü 
ve haberleşmenin gizliliğine saygılı olmalıdır. 
b- Sınırlandırmalar kanunla belirlenmeli, orantılı ve demokrasinin gereklerine uygun olmalıdır. 
c- Saklanması, okunması ya da görüntülenmesi suç sayılmayan içerik, internet içerik 
düzenlemesine de konu edilmemelidir. 

                                                      
53 http://aihmiz.org.tr/?q=tr/content/aihm-kararlarinin-uygulanmasinin-izlenmesi-izleme-raporu-20142 
54 Raporun tamamı için bakınız: http://www.ihop.org.tr/2014/10/01/turkiyede-ifade-ozgurlugu-mevzuat-ve-
yargi-gozlem-raporufreedom-of-expression-in-turkey-observations-on-legislation-and-judiciary/ 
55 Aynı öneri “tavsiyeler” başlığı ile Akdeniz ve Altıparmak tarafından hazırlanan “İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve 
Yasaktır” kitabının 168. Sayfasında yer almaktadır. 
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d- Avrupa Komisyonunun da belirttiği gibi “(hukuka aykırı ve zararlı içeriklerin) yol açtığı ilkesel 
sorunlar birbirlerinden köklü biçimde farklıdır ve bunlara çok farklı hukuki ve teknolojik cevaplar 
bulunması gerekir. Çocukların yetişkinler için olan pornografik içeriğe erişimi ile farklı konuları 
birbirine karıştırmak tehlikeli olur. Yeni girişimin bu önemli farklılığı kesinlikle hesaba katması 
gereklidir.” 

İnternete erişimin engellemesine olanak sağladığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
bildirilen yasalardaki “ihtiyati tedbir” hükümlerinin internet erişiminin engellenmesine imkân veren 
hükümlerinin (bütünüyle yürürlükten kaldırılması talebi saklı kalmak koşuluyla, ilgili kanundaki hükümler 
de dahil olmak üzere) değiştirilmesi gerekmektedir.  
22 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren “İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” da 
yürürlükten kaldırılmalıdır. Zira internet filtresi uygulaması devlet eliyle uygulanmaktadır. İkinci olarak 
tek tip bir çocuk/aile düşüncesi mutlaklaştırılmakta ve dayatılmaktadır. Devletin filtreleme konusunda 
yetkili olması ve kullanıcıların hangi sitelere girebileceğine karar verme mevkiinde olması ifade özgürlüğü 
açısından kabul edilemez. Merkezi filtre uygulayan tek AGİT üyesi ülke Türkiye’dir.56 
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78-90 maddeleri ve 96. maddesi değiştirilmelidir. Çünkü bu 
maddelerde ifade özgürlüğü ile ilgili açıklık ilkesi ve öngörülebilirlik ilkesiyle çelişen, belirsizlikler taşıyan 
ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca AİHS 10/2. maddesiyle çelişen ve çok geniş alana yayılan (azınlıklardan 
dini ve inançsal konulara, rejimin niteliğinden resmi ideoloji ve görüşlerin tartışılamamasına ve Türkçe 
dışında dil kullanımı yasağına değin çeşitli hak ve özgürlükler konusunda) yasaklama ve sınırlamalar 
bulunmaktadır. 
1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu yürürlükten kaldırılmalıdır. Bir bütün olarak 
uluslararası insan hakları hukukuna ve ifade özgürlüğü hakkına saygılı bir düzenleme yapılmalıdır. 
Çocuklarla ilgili yasa BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ilkelerine dayanmalı ve çocuğun yüksek yararı 
ilkesinden hareket edilmelidir. 
6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun yeterli açıklıkta olmayan, belirsiz ifadeler taşıyan ve AİHS 10/2. 
maddesindeki sınırlama ölçütlerinden daha geniş sınırlamalara yer vererek ifade özgürlüğünü 
sınırlandıran maddeleri değiştirilmelidir. Bu maddeler, 5, 7, 8, 18, 32, 33 ve 46. maddeler olarak 
belirtilebilir. Özellikle 7. maddeye 680 sayılı KHK ile getirilen yayın yasağı hükümleri kaldırılmalıdır. 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına İlişkin Kanun’daki Eşitsizlikler ve Ayrımcı 
Uygulamalar 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesinde koşullu salıvermeye ilişkin 
hükümler düzenlenmiştir. Kanunun 107/4. bendinde “suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya 
da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz 
yılını, süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri 
takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.” düzenlemesiyle infazda eşitlik ilkesi göz ardı edilmiş, 
normalde 2/3 olan infaz süresi 3/4’e çıkarılmıştır. Zaten örgüt suçu olarak TMK 5. Madde uyarınca 
cezası yarı oranında artırılan kişilerin bir de infaz süresinde cezalarını daha ağır koşullarda çekmeleri sona 
erdirilmelidir. 671 sayılı ve 17 Haziran 2016 tarihli KHK ile kanuna eklenen geçici 6. madde ile koşullu 
salıvermedeki infaz süresi adli mahpuslar yönünden 2/3’ten 1/2’ye indirilmiştir. Bu yeni düzenlemeden 
TCK’nın kasten öldürme suçları; üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından 
kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle 

                                                      
56 BTK’nın filtre uygulamasına karşı akademik farkındalık ve tüm üniversite rektörlüklerine çağrı metni, 9 Ocak 
2012, Bianet/ ANF 
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ağırlaşmış yaralama suçları; cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar; özel hayata ve hayatın gizli alanına 
karşı suçlar; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım 
Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
TMK kapsamına giren suçlar hariç tutulmuştur. 
İnfaz kanunun geçici 2. maddesinde ve aynı zamanda TMK’nın 17/4. maddesinde düzenlenen “ölüm 
cezaları, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış 
müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan 
terör suçluları, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamaz. Bunlar hakkında, ağırlaştırılmış müebbet 
ağır hapis cezası, hayatı boyunca devam eder.” hükmü kaldırılmalı, ölüm cezaları hapis cezasına 
çevrilenlerin de koşullu salıvermeden yararlanma imkânı tanınmalıdır. 
AİHM, Vinter ve diğerleri / Birleşik Krallık ile Öcalan / Türkiye kararında, müebbet hapis cezasını 
AİHS’in 3. maddesine aykırı bulunmuş, mahkumların rehabilitasyonu, bir gün serbest kalma ihtimalleri 
için umut ışığı olabilecek yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği tespit edilmiştir. 
Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin 6/1. maddesinde hükümlülerin hangi koşullarda 
açık ceza infaz kurumlarına ayrılabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemede hükümlülerin kurumda iyi 
halli olarak belirli bir süreyi geçirmesi şartı aranmaktadır. Ancak 6/2. maddesinde bazı suçlar sayılarak 
daha fazla süre cezaevinde kalma koşulu aranmıştır. Bunlardan en önemlisi 6/2-ç. bendinde, “terör ve 
örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla 
tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması” olarak düzenlenmiştir. Oysa açık 
ceza infaz kurumuna ayrılabilmek, denetimli serbestlik hükümlerinden de faydalanabilmeyi dolaylı olarak 
sağlayacağından kişilerin özgürlükleriyle ilgili bir durumdur ve kanunda düzenlenmeyen “idarenin gözlem 
kurulu kararı şartı”  yönetmelikte düzenlenerek kanunilik ilkesi yerle bir edilmiştir. Yönetmeliğin 6/2. 
maddesi ve özellikle (ç) bendi ile aynı amaçla düzenlenen 8/1-ç. bendi kaldırılmalıdır. 
Kanunun 105/A. maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik şartları da eşitlik ilkesine uygun 
düzenlenmemiştir. Cezasının son altı ayını açık cezaevinde geçiren ve koşullu salıverilmesine bir yıl ve 
daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabileceği, geçici 4. maddede ise 
son 6 ayını açık cezaevinde geçirme şartının 21.12.2020 tarihine kadar aranmayacağı düzenlenmiştir. 671 
sayılı ve 17.08.2016 tarihli KHK ile kanuna eklenen geçici 6. madde ile de denetimli serbestlikten 
faydalanma süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmıştır. TCK’nın kasten öldürme suçları; üstsoya, altsoya, eşe 
veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 
işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlar; özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti suçu ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı TMK kapsamına giren suçlar bu düzenlemeden 
hariç tutulmuştur. 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Yer Alan Adil Yargılama, Kişi Özgürlüğü Haklarına 
Aykırı Düzenlemeler 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, kişi özgürlüğü hakkına aykırı düzenlemeler bulunmaktadır. Kanununun 
100. maddesinde kişilerin rahatlıkla tutuklu yargılanmalarını sağlayan hükümler vardır. Bu nedenle insan 
hakları savunucuları rahatlıkla tutuklanabilmektedir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin 
yukarıda bahsedilen raporunda, CMK 100. maddesinin değiştirilmesi gerektiğine dair somut açıklamalar 
bulunmaktadır. Tutuklu yargılama biçimi, insan hakları savunucuları açısından yargı yolu ile baskı 
politikasının tipik bir örneğidir. Türkiye ise bu tavsiyelere asla uymamaktadır. Hele ki OHAL ilan 
edildikten sonra CMK 100. madde uyarınca tutuklama tedbirine başvurulması gerekmeyen suçlamalarda 
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bile tutuklamalar gerçekleştirildiği görülmüştür. Örneğin, TMK 7/2 ve TCK 216. maddelerden 
tutuklama yapılması gerekmediği halde sık sık tutuklama yapılmaya başlanmıştır. 
OHAL Döneminde Çıkarılan KHK’lar ile Getirilen Değişikliklerin Kaldırılmasına Dair Öneriler 
OHAL döneminde 676, 680, 694 ve 696 sayılı KHK’lar ile CMK’da değişiklikler yapılmıştır. Bu 4 
KHK’da yapılan değişiklikler toplamda 36 adettir. Bunlardan öncelikle değiştirilmesi gerekenler aşağıda 
açıklanmıştır: 
676 sayılı KHK ile CMK 149, 151, 154, 178 ve 188. maddeleri değiştirilmiştir.  
“Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi” başlıklı 149. maddesinin 2. fıkrasında “örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır 
bulunabilir.” şeklinde değişikliğe gidilerek, Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren birçok suç tipinde 
savunma hakkı kısıtlanmıştır. 
“Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem ve Müdafilik Görevinden Yasaklanma” 
başlıklı 151. maddesinin 3. fıkrasına, “149’uncu maddeye göre seçilen veya 150’’nci maddeye göre 
görevlendirilen ve Türk Ceza Kanunu’nun 220 ve 314 üncü maddesinde sayılan suçlar ile terör 
suçlarından ‘şüpheli, sanık veya’ hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat, 
hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik 
veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklanabilir.” hükmü getirilerek, şüpheli, sanık veya hükümlünün 
avukatını seçme ve savunma hakkı ortadan kaldırılmıştır. 
“Müdafi ile görüşme” başlıklı 154. maddeye gözaltındaki kişinin 24 saat boyunca avukatıyla görüşmesinin 
yasaklanabileceğine dair yeni bir fıkra eklenmiş, böylece şüphelinin kolluk birimlerinde maruz 
kalabileceği işkence ve kötü muamelenin tespiti imkânsız hale getirilmiştir. 
“Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi” başlıklı 178. maddede 
yapılan değişiklikle, talep edilmesine rağmen mahkeme tarafından dinlenmesi reddedilen tanık veya 
uzman bilirkişinin, sanık veya katılan tarafından mahkemede hazır edilmesi durumunda mahkemenin bu 
kişileri dinlemesi gerektiği, fakat bu talep “davayı uzatmak amacını taşıyorsa” mahkemenin 
reddedebileceği düzenlenmiştir. Böylece tarafların delil ve savunmalarını özgürce sunma hakları elinden 
alınmıştır. 
“Duruşmada hazır bulunacaklar” başlıklı 188. maddede ise “müdafinin mazeretsiz olarak duruşmayı terk 
etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir.” ibaresi eklenmiş daha sonra bu ibare de yeterli görülmeyip 
696 sayılı KHK ile “duruşmaya gelmemesi veya” ibaresi eklenerek bu durumda da yargılamaya müdafisiz 
devam edilebileceği düzenlenmiştir. Burada da yine sanığın savunma hakkı kısıtlanmıştır. 
694 sayılı KHK ile CMK 102, 139, 140, 158, 161, 196 ve 216. maddeleri değiştirilmiş ve geçici 3. 
madde eklenmiştir: 
“Tutuklulukta geçecek süre” başlıklı 102. maddenin ikinci fıkrasına “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda tutukluluk süresi 5 
yılı geçemez.” ifadesi eklenerek, toplamda üç yıl sürebilecek tutukluluk süresi 5 yıla çıkarılmıştır. 
“Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi” başlıklı 139. maddenin 3. fıkrasına “duruşmada hazır bulunması 
zorunlu olanlar olmadan veya ses ya da görüntü değiştirilerek” ibaresi eklenmiş, gizli soruşturmacının 
tanık olarak dinlenmesinin zorunlu olması durumunda bu şekilde dinlenebileceği düzenlenmiştir. Ancak 
bu düzenleme de sanık veya müdafinin veya katılanın gizli soruşturmacıya soru sorma hakkının 
kullanılmasını engelleyen bir düzenlemedir. 
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“Teknik Araçlarla İzleme” başlıklı 140. maddede yapılan değişiklik ile en çok 2 ay süre ile yapılabilen 
izleme ve kaydetme işlemi, teknik araçlarla izleme ile birlikte gizli soruşturmacının görevlendirildiği 
dosyalarda 4 aya kadar çıkarılmıştır. 
“İhbar ve şikâyet” başlıklı 158. madde ile yapılacak ihbar ve şikayetlerin herhangi bir araştırma 
gerektirmeksizin soruşturulup kovuşturulmasına gerek olmadığı anlaşılıyorsa “Soruşturmaya Yer 
Olmadığına Dair Karar”  verilebileceği düzenlenmiştir. Böylece devletin etkin soruşturma yükümlülüğü 
göz ardı edilmiştir. 
“Delillerin tartışılması” başlıklı 216. maddenin 3. fıkrasına sanık hakkında hüküm açıklanırken yine 
müdafinin olmaması durumunun engel teşkil etmeyeceğine dair bir cümle eklenerek adil yargılanma ve 
savunma hakkı ortadan kaldırılmıştır. 
696 sayılı KHK ile CMK 280. ve 299. maddeleri değiştirilmiştir. 
“Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma” başlıklı 280. maddenin 1. fıkrasının (d) 
bendinden, 289. maddeye atıf yapılarak, “hükmün gerekçesiz olması” ve “hüküm için gerekli olan 
hususlarda savunma hakkının sınırlandırılmış olması” maddesi çıkarılarak bölge adliye mahkemelerinde 
bu gerekçelerle yerel mahkeme kararlarının bozulmasının önüne geçilmiştir. 
Temyiz Mahkemesi olan Yargıtay’da “Duruşmalı inceleme” başlıklı 299. madde değiştirilmiş, “uygun 
görmesi halinde duruşma yoluyla yapabilir” ibaresi eklenerek Yargıtay önünde savunma hakkı 
kısıtlanmıştır. 
Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı ve Hasta Mahpuslar Durumu: 
Adalet Bakanlığı’nın 17 Şubat 2014 tarihli verilerine göre Türkiye’de hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası verilmiş olan 1453 mahpus bulunmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye’de 
idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir. 
Bu mahpuslardan TCK’nın İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” başlıklı 
Dördüncü Bölüm, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Beşinci Bölüm, 
“Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ceza alanlar için Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun’un 107/16. fıkrası ile Geçici Madde 2’deki düzenlemeler nedeniyle koşullu 
salıvermeden yararlanamaz ve cezanın infazı “ölene kadar” devam eder. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkındaki Kanun’un 25/1-ı. maddesine göre de, hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette 
ara verilemez. 
Oysa aynı kanunun 16. maddesinde “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlığı 
altında 2. fıkrada, “hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa 
mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır.” düzenlemesi, 6. fıkrasında ise “Maruz kaldığı 
ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame 
ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen 
mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.” 
düzenlemesi mevcuttur. 
Ölene kadar devam edecek cezanın içinde ayrı bir ceza uygulaması niteliğinde olan bu infaz rejimi 
hakkında AİHM Öcalan, Gurban ve Kaytan kararlarında “tahliye umudunun bulunmaması” nedeniyle 
işkence ve kötü muamele sayıldığı gerekçesiyle ihlal kararları vermiştir. Özellikle hasta mahpusların bu 
rejime göre cezalarının infazı ölümlerine sebep olmakta, tedavisi uygun sürelerde ve koşullarda 
yapılmayan her hasta mahpus, her geçen gün ölüme sürüklenmektedir. 
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Hükümlünün hayatı açısından risk teşkil etmese bile hasta hükümlülerin cezasının infazına, resmî sağlık 
kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde devam olunması gerekirken, hayati risk taşıyan hasta 
mahpusların cezalarının infazına ara verilmemesi yaşam hakkının ihlali niteliğindedir.  
Bu nedenlerle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili yukarıda altında açıkladığımız koşullu 
salıverme değişiklikleriyle birlikte, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 25/1-ı. 
maddesindeki “infaza hiçbir surette ara verilemez” düzenlemesi kaldırılmalı, hasta hükümlülerin 
tedavileri resmi sağlık kuruluşlarında yapılabilmeli, hastalık mahpusun hayatı için kesin bir tehlike teşkil 
ediyorsa cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılmalıdır. 
Sulh Ceza Mahkemelerinin ve HSK Kararıyla Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri ile Tutuklama 
Kararlarına Dair 
17 Şubat 2015 tarihli HSYK kararı ile özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ile savcılıklar yeniden 
açılmıştır. Halen faaliyetlerini sürdüren özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıklarının 
yasal dayanakları bulunmamaktadır. Bu durum, temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan yargının siyasi 
iktidarın ne kadar kontrolü altında olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.  
Bilindiği gibi 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 143. maddesi mülga edilmiş ve 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatılmıştır. Ancak bu mahkemelerinde devamı niteliğinde yeni Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 250-251-252. maddelerinde benzer düzenlemeler yapılarak özel yetkili ve 
görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları devam ettirilmiştir.  
5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6352 sayılı kanunla CMK 250-251-252. maddeler mülga edilmiş ve 
DGM’lerin devamı olan bu özel mahkemeler kapatılmıştır. Bunların yerine aynı kanunla TMK 10. 
maddeyle görevli ve yetkili ağır ceza mahkemeleri ile savcılıklar kurulmuştur. Bu mahkemeler de 6 Mart 
2014 tarihinde yürürlüğe giren 6526 sayılı kanun ile kapatılmıştır. Bu kanunun genel gerekçesi oldukça 
önemlidir. CMK 250. madde ile görevli ağır ceza mahkemeleri ile TMK 10. madde ile görevli ağır ceza 
mahkemelerinin adil yargılama yapmadığını itiraf etmektedir. İşte genel gerekçenin girişindeki ilk üç 
paragraf şöyledir:  

Ülkemiz, insan hak ve hürriyetlerine ilişkin temel sözleşmeleri imzalayıp onaylamış, ayrıca, insan 
hakları ihlallerinin yargısal denetimini öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmiş ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Bu sözleşmelerde, adil 
yargılanma hakkı ve bunun gerekleri olan suçsuzluk karinesi, susma hakkı, silâhların eşitliği ve 
savunma hakkı gibi ilkeler yer almakta olup, belirtilen ilkeler, Anayasanın 90 ıncı maddesine göre 
iç hukukun doğrudan uyulması zorunlu kuralları hâline gelmiştir. Anayasanın 36 ncı maddesinde, 
herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya 
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir. Taraf 
olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “adil yargılanma hakkı” başlıklı 6 ncı maddesinin 
gereklerinin yerine getirilmesi de ülkemiz bakımından bir yükümlülüktür. Adil yargılanma 
konusunda ülkemizde yaşanan tartışmaların başında, devlet güvenlik mahkemeleriyle başlayıp 
Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci ve Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi 
uyarınca kurulan ağır ceza mahkemeleriyle devam eden özel yetkilere sahip mahkemeler ve 
Cumhuriyet savcıları eliyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar gelmektedir. Ayrıca, özel 
yetkilere sahip ağır ceza mahkemeleri uygulaması sonucunda, üç farklı ağır ceza mahkemesi ortaya 
çıkmış ve toplumda adeta özel hâkim, özel mahkeme, özel savcı nitelemeleri yapılmak suretiyle 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasında fiili olarak hiyerarşik bir algı ortaya çıkmıştır. Teklifle, adil 
yargılama bakımından üzerinde büyük tartışmalar olan özel yetkilere sahip mahkeme ve 
Cumhuriyet savcılığı uygulaması ile özel soruşturma ve kovuşturma usullerine son verilmekte ve 
tüm ağır ceza mahkemelerinin aynı usul kurallarına tabi olması sağlanmaktadır.  
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Bu gerekçeden de anlaşılacağı gibi Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin devamı olan CMK 250. madde ile 
görevli / TMK 10. madde ile görevli ağır ceza mahkemelerinin adil yargılama yapmadığı aşikardır. 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği’nin 10-14 Ekim 2011 tarihlerinde Türkiye ziyaretini 
müteakiben hazırladığı ve 10 Ocak 2012 günü açıkladığı “Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan 
Haklarının Korunması” raporunda57 özel yetkili ağır ceza mahkemelerine gerek bulunmadığı ve 
kapatılması gerektiği açıkça yer almaktadır.58 Türkiye bu tavsiyeye 2014 yılında uymuş ancak 2015 yılında 
yeniden eski siteme geri dönmüştür. 
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun, Türkiye’de sulh ceza hâkimliklerinin görevleri, yetkileri ve 
işlevi hakkındaki 13 Mart 2017 tarihli 852/2016 sayılı görüşü de oldukça önemlidir.59 Özel yetkili ağır 
ceza mahkeme ve savcılıkları sistemi içerisinde daha da özel bir yere sahip olan sulh ceza hâkimliklerinin 
yargı yoluyla baskı politikasının en önemli araçları olarak kullanıldıkları açıkça ortaya konmuştur. 
Türkiye’nin bir an önce Venedik Komisyonu’nun bu tavsiyelerine uyması gerekmektedir. 
Sonuç: 
MHP’nin şartlı indirimi içeren infaz ile ilgili teklifi oldukça problemlidir. Yukarıda belirttiğimiz 
Türkiye’deki ceza mevzuatındaki problemli alanlara çözüm üretmemektedir. Basit bir örnek verecek 
olursak; MHP’nin teklifinde TCK 220. madde kapsam içindedir. Ancak TCK 314. madde kapsam 
dışındadır. Oysa uygulamada TCK 220/6-7 maddeler dolaysıyla TCK 314. maddeden sıklıkla ceza 
verilmektedir. Bu durumda adaletsizlik nasıl giderilecektir?  
MHP’nin teklifi anlaşıldığı kadarıyla çeşitli suç örgütü yönetici ve üyelerine infaz indirimi getirerek 
salıverilmelerini amaçlayan bir tekliftir. Bilindiği gibi suç örgütleri de cebir ve şiddet kullanmaktadır. 
TMK kapsamında terör örgütü olarak kabul edilen örgütlerden tek farkı hükümet tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilememeleridir. Hukuk tekniği bakımından suç örgütleri arasında ayrım yapmak 
anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Teklif bu yönüyle de oldukça problemlidir. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla belirttiği gibi “devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir” cümlesi 
önemlidir. Bu durumda siyasi iktidarın işbu raporumuzda belirttiğimiz sorunlu alanları dikkatlice 
incelemesi ve aşağıdaki önerilerimizi hayata geçirmesini beklemekteyiz: 

1. TCK’daki terör tanımı Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmeli, 
BM Güvenlik Konseyi’nin 1566 sayılı kararında belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. Bu nedenle mevcut TMK bütünüyle kaldırılmalıdır.  
2. TCK 220 ve 314. maddeler Venedik Komisyonu’nun görüşü ve AİHM kararları uyarınca 
yeniden düzenlenmelidir. Şiddete başvuran ile başvurmayan arasındaki ayrım kesin olarak 
belirtilmeli. Şiddete başvurmayanlar cezalandırılmamalıdır.  
3. Mevzuattaki ifade ve örgütlenme özgürlükleri ile siyaset yapma, toplantı ve gösteri özgürlüğü 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.  
4. Özel yetkili ve görevli ağır ceza mahkemeleri ve savcılıkları kapatılmalıdır. Sulh Ceza 
Hakimlikleri ile ilgili Venedik Komisyonu raporu doğrultusunda yeniden düzenlemeler 
yapılmalıdır.  
5. CMK 100/3. maddedeki katalog suçlar ile suçlanma halinde kolay tutuklamayı sağlayan hüküm 
kaldırılmalı, delillerin toplanması başta olmak üzere adil yargılanma hakkı önündeki engelleyici 
usul düzenlemeleri kaldırılmalıdır. OHAL KHK’ları ile yapılan düzenlemeler geri alınmalıdır. 

                                                      
57 Raporun tamamı için bakınız: http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/99 
58 Raporun tamamı için bakınız: http://insanhaklarisavunuculari.org/dokumantasyon/items/show/99 
59 Raporun tamamı için bakınız: http://www.ihop.org.tr/2017/06/30/venedik-komisyonunun-sulh-ceza-
hakimlikleri-hakkinda-gorusu/ 
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6. İnfaz kanunundaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalı, tüm mahpusların infaz süreleri eşitlenmelidir.  
7. Denetimli serbestlikten yararlanmanın önündeki ayrımcılıklar kaldırılmalıdır.  
8. Hapishanelerdeki hasta mahpusların salıverilmelerinin önündeki yasal ve idari engeller 
kaldırılmalıdır.  
9. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ölünceye kadar infazından vazgeçilmeli, bu konudaki 
AİHM kararlarına uygun mahpusun yaşını gözetecek şekilde şartla salıverme süresi mutlaka 
belirlenmelidir.  
İHD Genel Merkezi 
Hukuk Komisyonu 
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BASIN AÇIKLAMALARI 
 
Genel Merkez Tarafından Yapılan Basın Açıklamalarının Başlığı 
Kasım 2016-Kasım 2018 
(Bu Dönemde Genel Merkez Tarafından 116 Diğer Stk’larla Ortak Olarak İse 14 Basın Açıklaması 
Yapılmıştır.) 
 

Sıra 
No 

Genel Merkez Tarafından Yapılan Basın Açıklamalarının Başlığı Tarih 

1.  İHD 18. Olağan Genel Kurulu (5-6 Kasım 2016) Gerçekleştirildi! 07 Kasım 2016 

2.  
Unutulmamalıdır ki Seçimle İşbaşına Gelenler, Meşruiyetlerini Adil Bir 
Seçim Sürecinde Elde Ettikleri Oylardan Alırlar! 

17 Kasım 2016 

3.  İş Cinayetleri Kader Değildir! 21 Kasım 2016 

4.  
Mardin Şube Yöneticilerimizden Seher Acay, Fevzi Adsız ve Genel 
Kurul Delegelerimizden Ziya Baği Derhal Serbest Bırakılsın! 21 Kasım 2016 

5.  Tahir Elçi’yi Unutmadık, Unutturmayacağız! 28 Kasım 2016 

6.  İnsan Hakları Savunucuları Yıldırılamaz! 29 Kasım 2016 

7.  Çocuklara Kıymayın Efendiler! 02 Aralık 2016 

8.  İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’ye Özgürlük! 13 Aralık 2016 

9.  Tutuklu Milletvekili ve Belediye Başkanları İçin Gerçekleştirilen 
Hapishane Ziyaretlerine İlişkin İHD Raporu 

15 Aralık 2016 

10. 19 Aralık Operasyonu’nu Unutmadık, Unutturmayacağız! 20 Aralık 2016 

11. Mersin Şube Başkanımız Ali Tanrıverdi’ye Özgürlük! 21 Aralık 2016  

12. Maraş’ı Unutmadık, Unutturmayacağız! 23 Aralık 2016 

13. 
İki Askerin IŞİD Çeteleri Tarafından Yakılarak Katledilmesini 
Lanetliyoruz! 23 Aralık 2016 

14. Alıkonulan Asker ve Polisler Hakkında 23 Aralık 2016 

15. 2016 Yılı Gözaltında Kayıp İddiaları Hakkında 26 Aralık 2016 

16. İzmir Bayraklı Adliyesi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! 06 Ocak 2017 

17. OHAL’e Hayır! 09 Ocak 2017 

18. İnsan Hakları Savunucusu Coşkun Selçuk Serbest Bırakılsın! 19 Ocak 2017 

19. Tutuklu Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Seçilmişler Serbest 
Bırakılmalıdır! 

03 Şubat 2017 
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20. İHD Erzurum Şube Başkanı Medeni Aygül Serbest Bırakılsın! 08 Şubat 2017 

21. İHD Heyeti HDP Diyarbakır Miletvekili İdris Baluken’i Makamında 
Ziyaret Etti 

09 Şubat 2017 

22. 
Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevi’nde Yaşandığı İddia Edilen Hak 
İhlallerini Araştırma Raporu 10 Şubat 2017 

23. Akademisyen Kıyımına Üniversite Ablukası da Eklendi! 07 Şubat 2017 

24. İHD Mardin Şube Yöneticisi Hüseyin Cangir Serbest Bırakılsın! 24 Şubat 2017 

25. Kadınlar Pes Etmiyor! 08 Mart 2017 

26. İHD Van Şube Başkanı Murat Melet Serbest Bırakıldı! 10 Mart 2017 

27. 16 Mart Kürt Soykırımı Günü Kabul Edilsin, Kürtlere Yönelik Her 
Türlü Saldırılar Durdurulsun! 

16 Mart 2017 

28. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ya da Türk Tipi Başkanlık Modeli’ni İçeren 
Anayasa Değişikliği Hakkında Değerlendirme 24 Mart 2017 

29. 
MAZLUMDER’e İlişkin Basın Açıklaması 
 

24 Mart 2017 

30. Hasta Mahpus Mehmet Yıldızbakan Cezaevinde Yaşamını Yitirdi! 27 Mart 2017 

31. 
2016 Yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri: Fiili Otoriter Başkanlık 
Dönemi 

14 Nisan 2017 

32. 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile İlgili İHD’ye Ulaşan 
ve Tespit Edilebilen İhlal İddialarına İlişkin Ara Rapor 

16 Nisan 2017 

33. Adalet ve Hakikat İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkârına Son! 24 Nisan 2017 

34. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Türkiye Hakkındaki İzleme 
Kararı 

26 Nisan 2017 

35. Türkiye’nin Rojava ve Şengal Saldırıları 27 Nisan 2017 

36. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Özgür Olmayan Basın! 03 Nisan 2017 

37. Dersim Soykırımı 04 Nisan 2017 

38. 2016 Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu 05 Mayıs 2017 

39. İnsan Hakları Savunucularını Savunuyoruz; Ali Tanrıverdi’ye Özgürlük! 16 Mayıs 2017 

40. Kayıplar Bulunsun; Failler Yargılansın ve Cezalandırılsın! 17 Mayıs 2017 

41. İnsan Hakları Savunucusu Günal Kurşun Yalnız Değildir! 22 Mayıs 2017 

42. 
Ankara’da Zorla Kaçırılarak Kaybedilenlerin Akıbeti Açıklansın; Failler 
Yargılansın! 30 Mayıs 2017 

43. Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve 
İnsan Hakları Savunucusu Avukat Taner Kılıç Derhal Serbest 

08 Haziran 2017 
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Bırakılmalıdır! 

44. Çağımızın En Büyük Ayıbı: Çocuk Emeği Sömürüsü 12 Haziran 2017 

45. Enis Berberoğlu’nun Tutuklanması ve CHP’nin Adalet Yürüyüşü 15 Haziran 2017 

46. İHD Genel Başkanı Türkdoğan Adalet Yürüyüşü’nde 19 Haziran 2017 

47. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20 Haziran 2017 

48. LGBTİ Onur Haftası Özgürce Kutlansın! 23 Haziran 2017 

49. İnsan Hakları Savunucuları Saldırı Altında! 06 Temmuz 2017 

50. İnsan Hakları Derneği (İHD) 31 Yaşında! 17 Temmuz 2017 

51. Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın Öldürülmesini Kınıyoruz! 21 Temmuz 2017 

52. İnsan Hakları Savunucusu Ali Rıza Yurtsever Serbest Bırakılsın! 25 Temmuz 2017 

53. Vicdan ve Adalet Herkes için Her Zaman Gereklidir! 28 Temmuz 2017 

54. Hasta Mahpusların Sayısı Hızla Artıyor! 02 Ağustos 2017 

55. 
İnsan Hakları Savunucusu Eren Keskin ile Dayanışmaya Davet 
Ediyoruz 03 Ağustos 2017 

56. 3 Ağustos, Ezidi Soykırımı’nı Anma Günü Olarak Tanınsın! 03 Ağustos 2017 

57. İnsan Hakları Savunucusu Gülseren Yoleri Serbest Bırakılsın! 07 Ağustos 2017 

58. Mehmet Kirgin Arkadaşımızı Seri İş Katliamında Kaybettik! 09 Ağustos 2017 

59. 
Bağımsızlık Referandumunu Destekleme İnisiyatifi İHD Genel 
Merkezi’ni Ziyaret Etti 

11 Ağustos 2017 

60. Zorla Kaybedilme Bir İnsanlık Suçudur! 30 Ağustos 2017 

61. Dünya Barış Günü’nde Barış Hakkını Hatırlatıyoruz 01 Eylül 2017 

62. Geçmişle Yüzleşme: 12 Eylül Travmasını Aşmak 14 Eylül 2017 

63. 2017 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Eren Keskin ve Ai Weiwei’in! 18 Eylül 2017 

64. 
Irak-Suriye Tezkeresi, MGK Kararları ve Bağımsızlık Referandumu: 
Kürt Sorunu Uluslararası Bir Sorun Haline Gelmiştir 25 Eylül 2017 

65. Alıkonulan Asker ve polislerin Durumu 29 Eylül 2017 

66. Tüm Yargısız İnfazları Kınıyoruz! 02 Ekim 2017 

67. Mersin’de Savunmaya Baskı! 04 Ekim 2017 

68. İşkence Yasağı Mutlaktır! 09 Ekim 2017 

69. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun! 11 Ekim 2017 

70. OHAL Uzatılmamalı, Derhal Sona Erdirilmeli! 16 Ekim 2017 
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71. Osman Kavala Serbest Bırakılsın 20 Ekim 2017 

72. Şırnak’ta İş Katliamı 20 Ekim 2017 

73. İHD Yönetici ve Çalışanlarına Yüksel Caddesi’nde Gözaltı! 09 Kasım 2017 

74. İnsan Haklarına, Yüksel Caddesi’ne ve Yüksel Eylemcilerine Özgürlük! 09 Kasım 2017 

75. DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ | Çocuk Haklarıyla Çocuktur! 20 Kasım 2017 

76. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım 2017 

77. 
İnsan Hakları Savunucusu ve Barış Elçisi Tahir Elçi’yi Unutmadık, 
Unutmayacağız, Unutturmayacağız! 28 Kasım 2017 

78. OHAL Değil, İnsan Hakları! 05 Aralık 2017 

79. 10 - 17 Aralık 2017 İnsan Hakları Haftası Etkinliklerimiz 08 Aralık 2017 

80. İnsan Hakları Haftası Bildirisi 13 Aralık 2017 

81. Ömer el-Beşir’in Türkiye’de Ne İşi Var? 14 Aralık 2017 

82. Cezaevlerinde İnsan Hakları İçin Mücadele ve Dayanışma Günü 19 Aralık 2017 

83. Maraş Katliamı 20 Aralık 2017 

84. Türkiye’nin Rojava Kantonları’na Askeri Müdahale Hazırlığı Hakkında 18 Ocak 2018 

85. Hrant Dink’i Bir Kez Daha Sevgiyle Anıyoruz 19 Ocak 2018 

86. 
İnsan Hakları Savunucuları Nuray Çevirmen ve Ahmet Adıgüzel Serbest 
Bırakılsın! 23 Ocak 2018 

87. Hak Savunucularını Serbest Bırakın! 24 Ocak 2018 

88. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyeleri Serbest Bırakılsın! 30 Ocak 2018  

89. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Gözaltıları Hakkında 09 Şubat 2018 

90. Çocuk Hakları İnsan Haklarıdır! 23 Şubat 2018 

91. İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na Verilen 
Hapis Cezası Hakkında 

23 Şubat 2018 

92. 
Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve Arkadaşları Serbest 
Bırakılsın! 28 Şubat 2018 

93. İnsan Hakları Savunucuları Olcay Öztürk ve Vural Kaya Serbest 
Bırakılmalıdır! 

01 Mart 2018 

94. Yaşasın 8 Mart! 08 Mart 2018 

95. 
16 Mart Kürt Soykırımı Günü Kabul Edilsin; Kürtlere Yönelik Her 
Türlü Saldırılar Durdurulsun! 16 Mart 2018 

96. Newroz Pîroz Be! 21 Mart 2018 
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97. 2017 Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Bilançosu ve 2017 İnsan Hakları 
İhlalleri Raporu: OHAL Altında Geçen Bir Yıl 

06 Nisan 2018 

98. Hakikat ve Adalet için Ermeni Soykırımı ile Yüzleşme 24 Nisan 2018 

99. 
İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 
Mayıs Kutlu Olsun! 30 Nisan 2018 

100. İyi Parti ve Saadet Partisi’nin Seçim Çalışmalarına Yönelik Saldırıları 
Kınıyoruz! 

07 Mayıs 2018 

101.
Alıkonulan Asker ve Polislerin Serbest Bırakılması için Hükümete ve 
Siyasi Partilere Çağrı Yapıyoruz! 14 Haziran 2018 

102. İnsanlık Zincirinin En Zayıf Halkası Olan Mültecilere Karşı Devletler ve 
Tüm Kurumlar İnsanlık Görevlerini Yerine Getirmelidirler! 

20 Haziran 2018 

103.
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Günü 
Yaşanan İhlaller 24 Haziran 2018 

104.
Güncelleme: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim 
Günü Yaşanan İhlaller 

24 Haziran 2018 

105. İran’da Ölüm Cezası Verilen Ramin Hossein Panahi’nin İdamı 
Durdurulsun! 

28 Haziran 2018 

106. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili Zorunlu Açıklama 29 Haziran 2018 

107. İHD 32 Yaşında: İnsan Hakları ve Demokrasi Mücadelemiz Sürüyor, 
Sürecek… 

17 Temmuz 2018 

108. Sürekli OHAL’i Düzenleyen 7145 Sayılı Kanun Hakkında 01 Ağustos 2018 

109. Hakkâri / Yüksekova’daki Yaşam Hakkına Yönelik Saldırıyı Kınıyoruz 02 Ağustos 2018 

110. Ezidi Soykırımı: 3 Ağustos Soykırımı Anma Günü Olarak Tanınsın! 03 Ağustos 2018 

111. Dersim’deki Orman Yangını Söndürülmelidir 17 Ağustos 2018 

112.
Cumartesi Anneleri 700. Hafta: Unutmuyoruz, Affetmiyoruz, 
Vazgeçmiyoruz 25 Ağustos 2018 

113. Barış, İnsan Hakkıdır! Barış İstiyoruz! 01 Eylül 2018 

114. Savunma yoksa Hukuk da yok: Tutuklu Avukatlara Özgürlük! 18 Eylül 2018 

115. Gazetecilere ve Siyasetçilere Yönelik Baskılar Kabul Edilemez! 11 Ekim 2018 

116. “Andımız” İsimli Çocuklara Okutulan Metin 22 Ekim 2018 

İHD ve STK’larla Yapılan Ortak Basın Açıklamaları 

1.  Dernek Faaliyetlerinin Durdurulması Hakkında 18 Kasım 2016 

2.  10 Aralık İnsan Hakları Günü 09 Aralık 2016 
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3.  
İstanbul Beşiktaş Katliamı’nı Kınıyoruz; Bu Katliamlara Alışarak 
Yaşamayacağız! 

12 Aralık 2016 

4.  Gözaltına Alınan Avukatlar Serbest Bırakılmalı, Savunma Hakkının 
Engellenmesine Son Verilmeli! 

13 Eylül 2017 

5.  
Alıkonulan Asker ve Polisler için İHD, Aileler ve CHP Tarafından 
TBMM’de Gerçekleştirilen Ortak Basın Açıklaması 02 Ekim 2017 

6.  Avukat Engin Gökoğlu’na Hapishanede İşkence! 08 Kasım 2017 

7.  365 Günde 365 İhlal: Türkiye’de Çocuk Hakları İhlalleri Sürüyor! 22 Kasım 2017 

8.  10 Aralık İnsan Hakları Günü İHD-TİHV Ortak Açıklaması 09 Aralık 2017 

9.  İşkenceyi Savunmak ya da Övmek İnsanlığa Karşı Suçtur! 13 Aralık 2017 

10. Mutlak Cezasızlık ve Mahpuslara Tek Tip Elbise Dayatması 27 Aralık 2017 

11. 14. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 02 Ocak 2018 

12. İçişleri Bakanı İstifa Etmelidir! 04 Ocak 2018 

13. Çocuk Hakları, İnsan Haklarıdır! 08 Ocak 2018 

14. 2018 Helsinki Sivil Toplum Ödülü’nün Sahibi Eren Keskin! 17 Mart 2018 
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ULUSLARARASI KURUMLAR VE KİŞİLERLE DERNEK 
YETKİLİLERİNİN YAPTIKLARI GÖRÜŞMELER 

 
Derneğimiz, Türkiye’ye gelen yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatları tarafından da sıksık ziyaret 
edilerek insan hakları ile ilgili olarak görüşlerine başvurulmaktadır. Dernek yetkilileri ile anılan çerçevede 
bu dönemde yapılan görüşmelerin listesi aşağıdadır. 
 

SIRA 
NO 

TARİH GÖRÜŞME 

1.  07.11.2016 Almanya heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

2.  13.11.2016 
BM ifade özgürlüğü özel raportörü David Kaye ile toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan ve Osman İşçi) 

3.  14.11.2016 Norveç Elçilik Müsteşarı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim 
Salihoğlu) 

4.  17.11.2016 
AB Delegasyonu Elçi Müsteşar Gabriel Munvera Vinals’in Derneği ziyaret. 
(Öztürk Türkdoğan) 

5.  17.11.2016 AB yetkilileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

6.  19.11.2016 Dersimliler Alevi Kültür Derneği, Ludwigsburg AKM’de “Dersim 
Soykırım” paneli. (Öztürk Türkdoğan) 

7.  20.11.2016 
Bergstrasser Alevi Kültür Derneği’nde “Dersim Soykırım” paneli. (Öztürk 
Türkdoğan) 

8.  20.11.2016 Hochtaunus Oberursel Alevi Kültür Derneğinde “Dersim Soykırım” paneli. 
(Öztürk Türkdoğan) 

9.  23.11.2016 Hollanda Elçilik Müsteşarı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

10.  25.11.2016 İsveç Büyükelçisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

11.  27.11.2016 BM İşkence Özel Raportörü ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

12.  28.11.2016 İsviçre Merkezi Swiss Refugee Council’dan Adrian Schuster ile görüşme. 
(Osman İşçi) 

13.  29.11.2016 
BM İşkence raportörü Nils Melzer ile toplantı. (Raci Bilici ve Abdüsselam 
İnceören) 

14.  01.12.2016 Avrupa Konseyi-Türkiye Sivil Toplum Oturumlarına katılım. (Öztürk 
Türkdoğan) 

15.  05.12.2016 
Af Örgütün Sur’daki Zorla Yerinde Edilmelere ilişkin raporun sunulması 
etkinliğine katılım. (Osman İşçi) 

16.  06.12.2016 Kanada Büyükelçiliği Siyasi İşlerden sorumlu ikinci kâtip Monica Ambelez 
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Kamer ile görüşme. (Osman İşçi) 

17.  08.12.2016 Front Line Defenders temsilcisi ile görüşme. (Selahattin Esmer) 

18.  08.12.2016 Almanya Büyükelçisi ile öğlen yemeği. (Öztürk Türkdoğan) 

19.  09.12.2016 

Fransa’da gelen heyet, Bayan Cécile Duflot, (milletvekili) Bay Sergio 
Coronado, (milletvekili) Bayan Rusen Aytac, (idari sorumlu) Mathieu 
Magnaudeix (gazeteci) ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Selahattin Esmer 
ve Hasan Anlar) 

20.  11.01.2017 
ABD Elçiliği İnsan Hakları Bölümünde Wendy ve Filiz Conway ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

21.  13.01.2017 Norveç Büyükelçisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

22.  19.01.2017 Almanya Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Almanya Basını ile 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 

23.  23.01.2017 
İnsan Hakları Diplomatları ile AB Delegasyonunda yapılacak toplantıya 
katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

24.  25.01.2017 Avusturalya Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 

25.  06.02.2017 ARTE TV ile röportaj. (Öztürk Türkdoğan) 

26.  02.02.2017 
ABD Dışişleri bakanlığı Avrupa ve Ayra’da sorumlusu müsteşar yardımcısı 
ve heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Selahattin Esmer, Hüsnü Öndül, 
Hasan Anlar, Nuray Çevirmen, Osman İşçi ve Ali Rıza Yurtsever) 

27.  08.02.2017 Norveç İçişleri Bakanlığı çatışma çözüm masasında diplomat Egıl Thossos 
ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

28.  19.02.2017 
Yabancı basını ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan, Eren Keskin, Gülseren 
Yoleri, Mine Nazari ve Osman İşçi) 

29.  21.02.2017 Venedik Komisyonu ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

30.  22.02.2017 
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ( Sosyal Demokrat 
Grubu) ve AB Türkiye Büyükelçisi ile toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 

31.  23.02.2017 
Kanada Büyükelçiliğinde Müsteşar Cheryl Cruz ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Hasan Anlar) 

32.  23.02.2017 ABD Büyükelçiliğin düzenlediği “Birometri ve Güvenlik” seminerine 
katılım. (Selahattin Esmer) 

33.  24.02.2017 
Uluslararası Olof Palme Merkezinde Dr. Aslı Postacı ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

34.  24.02.2017 Heinrich Böl Vakfı Temsilcisi Kristina ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

35.  27.02.2017 İsveç Olf Palme Merkezinde Joakim Medi ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

36.  03.03.2017 AB Delegasyonunun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 
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37.  08.03.2017 
Danimarka Kızıl-Yeşil Partisi Milletvekili Jakop Solhoj, steen Andersen 
Brandby ile Norveç Sosyalist Parti Milletvekili Petter Erda ve Norveç 
Derlet TV’si ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

38.  15.03.2017 ARTI TV ile röportaj. (Öztürk Türkdoğan) 

39.  20.03.2017 
Danimarka’dan NATO ve OSCE Parlamenter Meclis gruplarına üye bir 
grup Milletvekili ile toplantı. (Gülseren Yoleri ve Mine Nazari) 

40.  22.03.2017 AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan ve Hasan 
Anlar) 

41.  27.03.2017 K 24 TV ile röportaj. (Öztürk Türkdoğan) 

42.  28.03.2017 Almanya Doktorlar (Uluslararası Tabipler Birliği- IPPNW-Berlin) heyeti ile 
görüşme. (Selahattin Esmer, Hasan Anlar ve Osman İşçi) 

43.  30.03.2017 AGİT heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

44.  04.04.2017 
Avusturya’nın Kurier Gazetesinden gazeteci Walter Friedl ile 
röportaj.(Öztürk Türkdoğan) 

45.  04.04.2017 Yunanistan Büyükelçiliğinden 1. Müsteşar ve Başkâtip ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

46.  20.04.2017 
Belçika Mülteci ve Devletsiz kişiler Komiserliğinden bir heyet ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

47.  26.04.2017 AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan, Hasan Anlar 
ve Osman İşçi) 

48.  02.05.2017 Kanada Büyükelçisi ile görüşme. (Osman İşçi) 

49.  04.05.2017 
Avrupa ve uluslararası sendikaları konfederasyonu ile T.C deki güncel 
durum üzerine yemekli toplantı. (Selahattin Esmer ve Hasan Anlar) 

50.  09.05.2017 AB Delegasyonun düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 

51.  10.05.2017 CPT heyeti ile görüşme. (Öztürk türkdoğan) 

52.  17.05.2017 
Belçika Büyükelçiliğinden Bilal Benyaich 1. Kâtip ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Osman İşçi)  

53.  29.05.2018 Fransa’da Avrupa Konseyi sivil toplum konferansının düzenlediği üç 
günlük toplantıya katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

54.  19.06.2017 İrlanda Büyükelçiliğinden Hande Özden ile görüşme. (Osman İşçi) 

55.  21.06.2017 AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 

56.  29.06.2017 Ka 24 TV ile röportaj. (Öztürk türkdoğan) 

57.  04.07.2017 
Avusturya Dia Presse Gazetesinde Duygu Özkan ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

58.  05.07.2017 İngiltere Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyon. (Öztürk Türkdoğan) 
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59.  06.07.2017 

Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Üyesinin kabinesinden stratejik ilişkiler 
danışmanı Annemarie Huber ile toplantı. (Hüsnü Öndül ve Selahattin 
Esmer, Sevim Salihoğlu ve Osman İşçi) 

60.  12.07.2017 
FIDH projesi kapsamında 11-12 Temmuz tarihlerinde Atina’da 
düzenlenecek Göçmenler ve Sığınmacıların Haklarına Dair Seminere 
katılım. (Gülseren Yoleri) 

61.  08.08.2017 Almanya Büyükelçiliğinden Müsteşar ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

62.  09.08.2017 AB Türkiye Delegasyonu ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

63.  10.08.2017 
İsviçre Büyükelçiliğinden Müsteşar Bay Tiziano Balmelli ve Bay Tobias 
Schlaipfer ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

64.  18.08.2017 Kanada Büyükelçiliğinden 2. Kâtip Antonia Wynne-Hughes Hanım ile 
görüşme. (Osman İşçi) 

65.  23.08.2018 Belçika Büyükelçiliğinden 1. Kâtip Bilal Benyaich ile görüşme. (Osman İşçi) 

66.  30.08.2017 Front Line Defenders Genel Direktörü Andrew Anderson ve Türkiye 
masası sorumlusu Mosha Chictchenlavo ile görüşme.(Osman İşçi) 

67.  06.09.2017 
Belçika Büyükelçisi Michel Malherbe ile öğlen yemeği. (Öztürk Türkdoğan 
ve Osman İşçi) 

68.  06.09.2017 

İspanya’dan gelecek olan Podemos Heyeti ile görüşme. Miguel Urban - 
Avrupa Parlamenteri, Anton-Gomez Reino - İspanya Parlamentosu 
Podemos Grubu vekili David Perejil - Podemis Dış İlişkiler Sekreteryası 
üyesi Amelia Martinez Lobo - Podemos Avrupa Sekreteryası üyesi ve 
Miguel Urban’ın asistanı (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

69.  07.09.2017 
Norveç Büyükelçiliğinden 1. Sekreter Hans Christian ile görüşme. ( Osman 
İşçi) 

70.  25.09.2017 

Belçika Temsilciler Meclisi’nden gelecek olan Dış İlişkiler Komisyonu 9 
kişilik parlamenterler heyeti ile birlikte Büyükelçi Michel Malherbe, 
Müsteşar Joren Vandeweyer, Başkâtip Alain Leroy ve Kâtip Bilal Benyaich 
ile yuvarlak masa toplantısı. (Öztürk Turkdogan ve Osman İşçi) 

71.  27.09.2017 
AB delegasyonun düzenlediği OHAL süreci ile ilgili toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan) 

72.  06.10.2017 Almanya Büyükelçiliğin düzenliği Alman Birliği Günü’nün 27. Birliği 
Günü’nün 27. Yılı kutlamaları. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

73.  09.10.2017 
AIESEC Ankara Gelen Taraflı Sosyal Sorumluluk Stajlarından Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan BOZAR ile toplantı. (Osman İşçi) 

74.  11.10.2017 Hollanda Büyükelçiliğinden Eric Van ile görüşme. (Osman İşçi) 

75.  25.10.2017 Mariano Giustino (Radio Badicale) muhabiri ile röportaj. (Selahattin Esmer) 
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76.  01.11.2017 AK Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi OHAL 
Raportörü Raphanel Comte ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

77.  07.11.2017 
EUROMED RIGHTS Başkanı Michel Tubiana ve STK’larla toplantı. 
(Osman İşçi) 

78.  08.11.2017 
Avusturalya Dışişleri Bakanlığından Stuart Campbeli ile görüşme. (Osman 
İşçi) 

79.  08.11.2017 

EUROMED RIGHTS Başkanı Michel Tubiana, İdari Direktörü Marc 
Schade Poulsen, Türkiye programı Görevlisi Marta Semplici Kurumlarla 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 
 

80.  21.11.2017 AB Delegasyonunda toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 

81.  06.12.2017 Finlandiya Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Öztürk 
Türkdoğan) 

82.  08.12.2017 
Fransa Büyükelçiliğin düzenlediği, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti 
alanlarından Fransız Alman ödülü törenine katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

83.  08.12.2017 

İngiliz Siyasetçilerinde oluşan 10 kişilik heyet ile görüşme.  
(1- Lord Maurice Glassman - Labour 2- Lord David Watts - Labour 3- 
Daniel Carden MP- Labour 4- Kate Osamor MP- Labour 5- Ibrahim 
Dogus, Labour 6- Jennette Arnold - London Assembly Member - Labour 
7- Unmesh Desai - London Assembly Member - Labour 8- Cllr Ali Gul 
Ozbek, Labour 9- Dennis McNulty - GMB Union 10- Paul Maskey MP - 
Sinn Fein) (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

84.  13.12.2017 İsveç Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Öztürk TÜrkdoğan) 

85.  08.01.2018 
Avrupa Konseyi Türkiye Temsilcisi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve 
Osman İşçi) 

86.  12.01.2018 Uluslararası diyalog grubu ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

87.  19.01.2018 Kanada Büyükelçiliğinin iç Anadolu tanıtım programı. (Osman İşçi) 

88.  22.01.2018 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Merkezinde İsviçre röportörü ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan) 

89.  22.01.2018 CPT ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

90.  23.01.2018 
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Sivil Toplum ve Basın 
Başdanışmanı Andris Kesterıs ve Türkiye Masasında Yolanda San Jose ile 
görüşme. (Osman İşçi) 

91.  25.01.2018 Kanada Bakan Yardımcısı Omar Alghabrar ile görüşme. (Osman İşçi) 

92.  02.02.2018 ABD Büyükelçiliğinden Denise Marsh ile görüşme.(Öztürk Türkdoğan) 

93.  07.02.2018 Helsinki Komitesi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 
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94.  09.02.2018 Uluslararası Af Örgütünde, Milena Buyum, Fotis Filippou ve Mehmet 
Onur Yılmaz ile görüşme. (Osman İşçi) 

95.  16.02.2018 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve ekibi ile görüşme. 
(Hüsnü Öndül) 

96.  19.02.2018 
OMCT’nin İsviçre - Cenevre’de düzenlendiği 2 günlük toplantıya katılım. 
(Öztürk Türkdoğan) 

97.  19.02.2018 Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi istişare toplantısı. (Osman İşçi) 

98.  21.02.2018 AB üyesi ülkelerin toplantısına katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

99.  26.02.2018 İsviçre Büyükelçi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

100.  23.03.2018 Alman Doktorlar heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

101.  05.04.2018 
AK Parlamenterler Meclisi Hukuk İşler ve İnsan Hakları Komitesi 
Raportörü, Yves Cruchten ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

102.  17.04.2018 AB Projesi toplantısı. (Sevim Salihoğlu) 

103.  29.05.2018 Avrupa Parlamenterler Asamblesi Seçim izleme milletvekili grubu ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

104.  31.05.2018 AGİT seçim izleme görevlileri ile görüşme. ( Öztürk Türkdoğan) 

105.  04.06.2018 AB Delegasyonun düzenlediği toplantı. ( Öztürk Türkdoğan) 

106.  21.06.2018 Lüksemburg Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Osman İşçi) 

107.  21.06.2018 
ABD Büyükelçiliği siyasi işler biriminde Eric Mehler ile görüşme. (Osman 
İşçi) 

108.  22.06.2018 
AGİT’in düzenlediği toplantıya katılım. (Öztürk Türkdoğan) 
 

109.  28.06.2018 İngiltere Elçiliğinde kraliçenin doğum günü resepsiyona katılım. (Öztürk 
Türkdoğan) 

110.  29.06.2018 
Kanada Büyükelçiliğin milli gün vesilesiyle düzenlenen resepsiyona katılım. 
(Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

111.  02.07.2018 ABD Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Öztürk Türkdoğan ve 
Osman İşçi) 

112.  12.07.2018 İsviçre Büyükelçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

113.  23.07.2018 
Belçika Büyükelçiliği insan hakları görevlisi Brlal Benyaich ile görüşme. 
(Osman İşçi) 

114.  26.07.2018 Kanada Büyükelçiliği insan hakları görevlisi Antonia Wynne Wughes ile 
görüşme. (Hüsnü Öndül ve Osman İşçi) 

115.  26.07.2018 
Norveç Büyükelçiliği Siyasi İşler Kâtibi Hans Chrrsrran Kyolesrr ile 
görüşme. (Osman İşçi) 
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116.  10.08.2018 ABD Elçiliğin düzenlediği resepsiyona katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

117.  17.09.2018 AB Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu ile toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan) 

118.  03.10.2018 Bask Ülkesi ELA Sendikası Yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

119.  03.10.2018 AB Genişlemede Sorumlu Birimin Genel Müdürü ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

120.  04.10.2018 
Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Dairesi Başkanı Mr. Bernard Brunet ile görüşme. (Osman İşçi) 

121.  08.10.2018 
İsviçre İnsan Hakları Merkezi görevlisi Adrion Schuster ile görüşme. 
(Osman İşçi) 

122.  10.10.2018 Norveç Göç İdaresinden Kai E. Kverme ve Marit Stalesen ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

123.  17.10.2018 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ile toplantı. 
(Öztürk Türkdoğan) 

124.  18.10.2018 

Polonya Yabancılar Bürosundan Mr. Marek Sawicki, Uzman, Mr. Tomasz 
Poseniak, Uzman, Ms. Katarzyna Michałkiewicz, Uzman, Ms. Małgorzata 
Lukasiak, Uzman, Ms. Agnieszka Ayşen, Çevirmen (Lehçe -Türkçe)ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

125.  23.10.2018 
Finlandiya Göçmenlik Bürosundan bir heyet ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve Osman İşçi) 

126.  23.10.2018 Alman ZDF TV ile Röportaj (Öztürk Türkdoğan) 

127.  31.10.2018 Civil Righis Defenders’in düzenlediği toplantı. (Osman İşçi) 
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YEREL KURUMLAR VE KİŞİLERLE DERNEK YETKİLİLERİNİN 
YAPTIKLARI GÖRÜŞMELERİ 

 
İnsan Hakları Derneği MYK Üyelerinin 2016 Kasım 2018 Kasım Tarihleri Arasında Türkiye’de 
Yaptıkları Görüşmeler. 
 

SIRA 
NO TARİH GÖRÜŞME 

1.  15.11.2016 Diyarbakır Barosunun düzenlediği Lice davası hakkında toplantı. (Selahattin 
Esmer) 

2.  15.11.2016 
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtalan ve Sezai Temelli ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Necla Şengül) 

3.  15.11.2016 Mazlum-der Genel Başkanı Faruk Ünsal ve MYK üyelerinin İHD Genel 
Merkezini ziyaret. (Öztürk Türkdoğan) 

4.  26.11.2016 
Eğitim-Sen Genel Merkezi “OHAL, KHK’lar ve Demokrasi Mücadelesi” 
paneli ve panelist olarak katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

5.  26.11.2016 TOHAV’ın düzenlediği atölye çalışmasına katılım. (Rıdvan Konak) 

6.  26.11.2016 DİSK Genel Merkezin düzenlediği konferansa katılım. ( Mine Nazari) 

7.  12.12.2016 
Çocuğa karşı şiddeti önlemek için ortaklık ağının toplantısına katılım. 
(Hüseyin Küçükbalaban)  

8.  12.12.2016 HDP Genel Merkezini ziyaret. (MYK Üyelri) 

9.  23.12.2016 Alıkonulan asker ve polis ailelerinin TBMM HDP, CHP, AKP grup 
ziyaretleri. (Öztürk türkdoğan) 

10.  06.01.2017 KESK Genel Merkezin düzenlediği toplantı. (İsmail Boyraz) 

11.  07.01.2017 Küçük Millet Meclisinin düzenlediği toplantı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

12.  11.01.2017 Avrupa Komisyonu Parlamenterler Assembly Türkiye Milletvekilleri ile 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan ve Osman İşçi) 

13.  13.01.2017 
HDP’li Milletvekilleri ve Sivil Toplum Örgütleri, Anayasa değişikliği ile ilgili 
toplantı. (Öztürk Türkdoğan, Selahattin Esmer, Hüsnü Öndül) 

14.  16.01.2017 HDP Kadın Meclisi ile görüşme. (Nuray Çevirmen) 

15.  09.02.2017 KESK Genel Merkezin düzenlediği toplantı. (İsmail Boyraz) 

16.  09.02.2017 
BDP Başkanvekili İdris Baluken ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, 
Selahattin Esmer ve Ali Rıza Yurtsever) 
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17.  15.02.2017 
CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan ve İsmail Boyraz) 

18.  17.02.2017 Düşünce Kuruluşu yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

19.  25.02.2017 Özge-Derin düzenlediği toplantı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

20.  18.03.2017 
Toplumsal Araştırmalar ve Özgün Düşün Merkezi’nin düzenlediği Panel. 
(Osman İşçi) 

21.  31.03.2017 Türkiye Kadın Koalisyonun düzenlediği iki günlük toplantı. (Sevim 
Salihoğlu) 

22.  06.04.2017 Denge Denetleme Ağının düzenlediği toplantı. (Selahattin Esmer) 

23.  08.04.2017 Haber-Sen 6. Olağan Genel Kuruluna katılım. (Osman İşçi) 

24.  13.04.2017 Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı toplantısı. (Hüseyin 
Küçükbalaban) 

25.  21.04.2017 
Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağının düzenlediği iki günlük 
“faaliyetleri planlama” toplantısı. ( Hüseyin Küçükbalaban) 

26.  10.05.2017 Nuriye Gülmen ve Semih Özakçe için kurumlarla toplantı. (Öztürk 
Türkdoğan) 

27.  26.05.2018 Eğitim-Sen genel kuruluna katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

28.  03.06.2017 PSAKD düzenlediği toplantı. (İsmail Boyraz) 

29.  04.06.2017 TİHV 9. Dönem 28. Olağan Kurucular Kurulu toplantısı. (MYK) 

30.  07.06.2017 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 
ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Selahattin Esmer) 

31.  13.06.2017 
Çocuğa Karşı Şiddeti önlemek için ortaklık ağının yönetim kurulu 
toplantısına katılım. ( Hüseyin Küçükbalaban) 

32.  13.06.2017 Kamu Denetçiliği Kurumunda çocuktan sorumlu başdenetçi C. Özlem 
Tunçak ve yardımcıları ile toplantı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

33.  17.06.2017 
Eşit Haklar İçin İzleme Derneğin düzenlediği toplantı. (Mukaddes 
Şamiloğlu) 

34.  17.06.2017 Şirin Tekeli’yi anma etkinliğine katılım. (Eren Keskin) 

35.  21.06.2017 Ankara Valisi Ercan Topaca ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

36.  29.06.2017 
Kırmızı Şemsiyenin düzenlediği bilgilendirme ve istişare toplantısı. (İsmail 
Boyraz) 

37.  29.06.2017 Orhan Doğan’ın anmasına katılım. (Eren Keskin) 

38.  07.07.2017 KESK Genel Merkezin düzenlediği 9. Olağan Genel Kuruluna katılım. 
(İsmail Boyraz) 
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39.  08.07.2017 Yurttaşlık Derneğinin düzenlediği toplantı ve kokteyle katılım. (Eren 
Keskin) 

40.  09.07.2017 DBP’nin 4. Olağan Büyük Kongresine katılım. (Nuray Çevirmen) 

41.  12.07.2017 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz ile görüşme. 
(Öztürk Türkdoğan) 

42.  11.08.2017 PSK Heyeti ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim Salihoğlu) 

43.  15.08.2017 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

44.  06.09.2017 
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

45.  09.09.2017 09-10 Eylül 2017 tarihlerinde Çocuk katılımı çalıştayı çocuğa karşı şiddeti 
önleme ağı toplantısı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

46.  27.09.2017 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan 
ve Raci Bilici) 

47.  29.09.2017 Van Barosunun düzenlediği toplantı. (Öztürk Türkdoğan) 

48.  02.10.2017 
Asker aileleri ile birlikte TBMM’de basın açıklamasına katılım. (Öztürk 
Türkdoğan) 

49.  04.10.2017 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ile 
görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

50.  28.10.2017 TTB’nin düzenlediği “Savaş Göç ve Sağlık çalıştay”ına katılım. (Derya 
Uysal) 

51.  01.11.2017 
Hapiste Kadının düzenlediği “Hapishanelerde ücretsiz Ped Sağlanması” 
talepli kampanyası hakkında çeşitli kurumlarla (HDP- CHP- AKP- TTB- 
Eşitlik Kurumu-Baro) görüşme. (Sevim Salihoğlu) 

52.  02.11.2017 DİSK Genel Başkanı ve yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

53.  24.11.2017 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’nin düzenlediği toplantı. (İsmail Boyraz) 

54.  26.11.2017 Emek Partisinin kongresine katılım. (Ali Rıza Yurtsever) 

55.  11.12.2017 İHOP’un düzenlediği Tahir Elçi’yi anma toplantısı. (MYK) 

56.  14.12.2017 
Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Genel Sekreter Harun 
Çakı ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

57.  20.12.2017 
KESK Genel Merkezin düzenlediği OHAL/KHK ile ilgili toplantı. (Ali 
Rıza Yurtsever) 

58.  29.12.2017 Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğün düzenlediği 
toplantı. (Nuray Çevirmen) 
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59.  11.01.2018 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ile görüşme. (Öztürk TÜrkdoğan ve 
Nilay Nayman) 

60.  11.01.2018 Batman Demokrasi Platformu “OHAL değil demokrasi” paneline katılım. 
(Öztürk Türkdoğan) 

61.  15.01.2018 CHP’nin düzenlediği OHAL formuna katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

62.  15.01.2018 Çocuğa karşı şiddeti önleme ortaklık ağı yönetim kurulu toplantısı. (Hüseyin 
Küçükbalaban) 

63.  16.01.2018 
İHD Mersin Şubenin düzenlediği Hapishanelerde Tek Tip Dayatması 
paneline katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

64.  20.01.2018 Çocuk Mahpuslar Ağı toplantısına katılım. (Hüseyin Küçükbalaban) 

65.  25.01.2018 Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nden Sevinç Hanımla görüşme. (Sevim 
Salihoğlu) 

66.  26.01.2018 
SODEV’in düzenlediği 2017 SODEV İnsan Hakları Demokrasi, Barış ve 
Dayanışma ödül törenine katılım. (Eren Keskin) 

67.  28.01.2018 Halkevleri Genel Kurulu’na katılım. (Osman İşçi) 

68.  03.02.2018 CHP’nin 36. Olağan Büyük Kurultayına katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

69.  11.02.2018 
HDP Genel Merkezin 3. Olağan Kongresine katılım. (Öztürk Türkdoğan 
ve Osman İşçi) 

70.  13.02.2018 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğin İzlenmesi Derneğin düzenlediği toplantı. 
(Nuray Çevirmen) 

71.  13.02.2018 İHAK (İnsan Hakları ve Adalet Hareketi) heyeti ile görüşme. (Öztürk 
Türkdoğan) 

72.  14.02.2018 10 Ekim toplantısına katılım. (Adnan Vural) 

73.  19.02.2018 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin düzenlediği toplantı. (Hüseyin 
Küçükbalaban ve Nilay Nayman) 

74.  24.02.2018 DİTAM Derneğin düzenlediği çalıştayana katılım. (Raci Bilici) 

75.  26.02.2018 Yeni Medyada Çocuğa Karşı Şiddet toplantısı.( Hüseyin Küçükbalaban) 

76.  03.03.2018 Ankara küçük Millet Meclisinin düzenlediği çocuk hakları toplantısına 
katılım. (Hüseyin Küçükbalaban ve Nuray Çevirmen) 

77.  06.03.2018 HDP Eş Başkanları ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Nuray Çevirmen) 

78.  10.03.2018 Balıkesir Şubenin düzenlediği panele katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

79.  14.03.2018 Keçiören Belediyesi, Göçmen Hizmetler Merkezinde gelen heyet ile 
görüşme. (Osman İşçi ve Nuray Çevirmen) 
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80.  15.03.2018 
İyi Parti yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, Hüsnü Öndül ve 
Sevim Salihoğlu) 

81.  16.03.2018 OHAL’de sivil toplum mücadelesi deneyimleri paneline katılım. (Osman 
İşçi) 

82.  19.03.2018 
Halkevleri Genel Merkez yöneticileri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan, 
İsmail Boyraz ve Adnan Vural) 

83.  07.04.2018 Ankara Tabip Odasının Olağan Seçmeli Genel Kurulu’na katılım. (Nuray 
Çevirmen) 

84.  13.04.2018 
KESK’in düzenlediği insanca yaşam ve iş güvencemiz için OHAL’e hayır 
etkinliğine katılım. (Osman İşçi) 

85.  15.04.2018 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınların düzenlediği kahvaltılı basın 
toplantısına katılım. (Nuray Çevirmen) 

86.  20.04.2018 Cansu Kabasakal ve Saliha Nur Tanış ile proje tanıtımı hakkında görüşme. 
(Osman İşçi) 

87.  21.04.2018 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneğinin 15. Olağan Genel kuruluna katılım. 
(Öztürk Türkdoğan, Osman İşçi ve Hüseyin Küçükbalaban) 

88.  27.04.2018 Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme ağının düzenlediği kanıt oluşturma ve kanıt 
temelli savunuculuk toplantısı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

89.  12.05.2018 
Mülkiyeliler Birliğinin düzenlediği Mülkiye İnsan Hakları Merkezi açılış 
törenine katılım. (Osman İşçi, İsmail Boyraz ve Adnan Vural) 

90.  19.05.2018 Eşit Haklar İçin izleme Derneğinin düzenlediği toplantı. (Adnan Vural) 

91.  20.05.2018 Şiddetsiz Toplum Derneği’nin düzenlediği konferansa katılım. (Hüseyin 
Küçükbalaban) 

92.  23.05.2018 
Diyarbakır Milletvekilleri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Sevim 
Salihoğlu) 

93.  31.05.2018 TMMOB 45. Olağan Genel Kuruluna katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

94.  02.06.2018 TİHV Genel Kuruluna katılım. (MYK ) 

95.  05.06.2018 PSAKD’nin düzenlediği toplantıya katılım. (İsmail Boyraz) 

96.  06.06.2018 CHP Milletvekili Tekin Bingöl ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman 
İşçi) 

97.  06.06.2018 CHP Milletvekilleri ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan ve Osman işçi) 

98.  08.06.2018 Türkiye Tabipler Birliğinin 69. Büyük Kongresine katılım. (Osman İşçi) 

99.  13.06.2017 Ankara Barosunun düzenlediği cezaevlerinde bulunan çocukların durumları 
hakkında toplantı. (Adnan Vural) 

100.  20.07.2018 Bianet’in düzenlediği Yargı Haberciliği toplantısına katılım. (Osman İşçi) 
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101.  24.07.2018 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde Gizem Saban ile 
görüşme. (Osman İşçi) 

102.  04.09.2018 Roboski Der Başkanı Veli Encü ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

103.  14.09.2018 
Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ağının düzenlediği “çocuk koruma ve çocuk 
katilimi” konulu çalıştaya katılım. (Hüseyin Küçükbalaban) 

104.  19.09.2018 Hafıza Merkezi ile görüşme. (Öztürk Türkdoğan) 

105.  29.09.2018 DPI Ankara toplantısına katılım. (Öztürk Türkdoğan) 

106.  02.10.2018 KESK Genel Merkezin düzenlediği “Kırize Karşı” toplantı. (İsmail Boyraz) 

107.  03.10.2018 IGAM Medya Projesi Bolu etkinliğine katılım. (Nuray Çevirmen) 

108.  04.10.2018 Eğitim-Sen Genel Merkezin düzenlediği, 5 Ekim Dünya Öğretmenler 
Günü’ne katılım. (İsmail Boyraz) 

109.  13.10.2018 
YASADER ve Uluslararası Merkezinin düzenlediği STÖ yasama süresine 
katılımı konulu toplantı. (Hüseyin Küçükbalaban) 

110.  17.10.2018 Halkevleri Genel Merkezin düzenlediği toplantıya katılım. (İsmail Boyraz ve 
Nuray Çevirmen) 

111.  17.10.2018 
Küçük Millet Meclisinin Sivil Toplum ile TBMM Üyeleri buluşuyor 
etkinliğine katılım. (Osman İşçi ve Hüseyin Küçükbalaban)  

112.  25.10.2018 Kalkınma Atölyesinin düzenlediği toplantıya katılım. (Adnan Vural) 
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2016 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, Toplumsal 
Gösterilerdeki Saldırılar, Sokağa Çıkma Yasakları 
Dönemi. 

45’i çocuk olmak 
üzere toplam 536 

kişi  
40’ı çocuk 265 kişi  

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve 
Yaralananlar 

1   2 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
8’i çocuk olmak 

üzere 57 kişi 
21’i çocuk olmak 

üzere 169 kişi  

Özel Güvenlik Görevlileri 
Tarafından Öldürülen ve 
Yaralananlar 

--- 1 

TOPLAM 594 437 

   

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 35 --- 

GÖZALTINDA ÖLÜMLER 6 2 

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 22 5’i çocuk 37 

RESMİ HATA VE İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 29 u çocuk 35 

652 çocuk okulda 
verilen yemekten 
zehirlenme olmak 
üzere 845 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar 
Teşebbüsleri/Şüpheli Ölümler 

20 1 

   

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe Girişiminde 
Yaşamını Yitirenler/Yaralananlar 246 2194 
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YASA DIŞI ÖRGÜT SALDIRILARI (Sivil 
Yerleşim Yerlerinde Yapılan Saldırılar) 

  

12 Ocak 2016 İstanbul/Sultanahmet 12 Yabancı Uyruklu 14 Yabancı Uyruklu 

13 Ocak 2016 Diyarbakır/Çınar Em. Md. 
1 Polis, 5 Sivil 

Yurttaş 
6 polis, 34 Sivil 

Yurttaş 

17 Şubat 2016 Ankara/Merasim Sokak 29 TSK Mensubu 
ve Sivil Yurttaş 

80 TSK Mensubu ve 
Sivil Yurttaş 

4 Mart 2016 Mardin/Nusaybin Trafik Şb. 
Mdr./Lojmanlar 2 Polis 

35 Polis Ve Sivil 
Yurttaş 

13 Mart 2016 Ankara/Kızılay 37 Sivil Yurttaş 125 Sivil Yurttaş 

19 Mart 2016 İstanbul/İstiklal Cd. 4 Yabancı Uyruklu 12 Yabancı Uyruklu, 
39 Sivil Yurttaş 

31 Mart 2017 Diyarbakır/Bağlar/Polis Servis Aracı 8 Polis 
17’si Polis, 9 Sivil 

Yurttaş 

24-26 Nisan 2016 Kilis 
12’si yabancı 

Uyruklu 3 Sivil 
Yurttaş 

26 Sivil Yurttaş 

27 Nisan 2016 Bursa/Ulucami --- 23 Sivil Yurttaş 

1 Mayıs 2016 Gaziantep 2 Polis 
18 Polis 4 Sivil 

Yurttaş 

2 Mayıs Kilis 1 Sivil Yurttaş 10 Sivil Yurttaş 

10 Mayıs 2016 Diyarbakır/Yenişehir 3 Sivil Yurttaş 
12 Polis 33 Sivil 

Yurttaş 

27 Mayıs 2016 Kilis --- 5 Sivil Yurttaş 

8 Haziran 2016 Mardin/Midyat İlçe Em. Md. 3 Polis, 2 Sivil 
Yurttaş 

51 Sivil Yurttaş 

12 Haziran 2016 İstanbul/Vezneciler 
6 polis, 7 Sivil 

Yurttaş 36 Sivil Yurttaş 

28 Haziran 2016 İstanbul/Atatürk Havalimanı 45 Yurttaş 238 Sivil Yurttaş 

10 Ağustos 2016 Mardin/Kızıltepe 1 Polis, 4 Sivil 
Yurttaş 

5 Polis 20 Sivil 
Yurttaş 

15 Ağustos 2016 Diyarbakır/Çınar/Bölge Trafik 
Dent. İst. 

5 Polis, 3 Sivil 
Yurttaş 

7 Polis, 37 Sivil 
Yurttaş 

17 Ağustos 2016 Van/İpekyolu Polis Karakolu 2 Polis 2 Sivil 
Yurttaş 

19 Polis 53 Sivil 
Yurttaş 
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18 Ağustos 2016 Elazığ Emniyet Md. 5 Polis 217 Sivil Yurttaş 

20 Ağustos 2016 Gaziantep/Düğün Saldırısı 57 Sivil Yurttaş 67 Sivil Yurttaş 

26 Ağustos 2016 Şırnak Emn. Mdr. 11 Polis 
75 Polis, 3 Sivil 

Yurttaş 

12 Eylül 2016 Van Polis noktası  -- 5 Polis, 48 Sivil 
Yurttaş 

4 Kasım 2016 Diyarbakır/Bağlar/TEM Şb. 
2 Polis, 10 Sivil 

Yurttaş 105 Sivil Yurttaş 

24 Kasım 2016 Adana/Valilik Otoparkı 2 Sivil Yurttaş 33 Sivil Yurttaş 

11 Aralık 2016 İstanbul/Beşiktaş 30 Polis,15 Sivil 
Yurttaş 

153 Sivil Yurttaş 

17 Aralık 2016 Kayseri  13 Asker 
56 Asker ve Sivil 

Yurttaş 

TOPLAM 

28’i yabancı 
uyruklu, 121’i 
Asker ve Polis 
olmak üzere 

Toplam:316 kişi 

26’sı Yabancı 
Uyruklu, 244’ü Polis 

ve Asker Olmak 
Üzere Toplam: 1700 

Kişi 

   

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi -- 6 

Gazeteci -- 7 

Öğretmen / Öğretim Üyesi -- 2 

Öğrenci -- 73 

Polis/Asker/Korucu 36 55 

Diğer (İşçi, Sağlık Çalışanı, Bel.Bşk, Korucu, Memur, 
Muhtar, Yabancı Uyruklu, Avukat, Siyasi Parti 
Mensubu vb) 

27 113 

TOPLAM 63 256 
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SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 629 1146 

Silahlı Militan 1003 21 

Siviller 37 153 

TOPLAM 1669 1320 
   

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI 
SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 

 
14’ü çocuk 21 kişi 

 
37’si çocuk 53 kişi 

   

KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 

Erkek 9 -- 

Kadın 11 -- 

Çocuk 1 -- 

TOPLAM 21 -- 

   

NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek --- --- 

Kadın 1 --- 

Çocuk --- --- 

NEFRET CİNAYETLERİ/YARALANMALAR 9 16 

TOPLAM 10 16 

   

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları 33 4 

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

361 763 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar 293 

TOPLAM 33’ü İntihar 394                     1060 
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İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve 
CEZALANDIRMA 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Çocuk İntiharları 21 --- 

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

 
39 Çocuk 

(Toplumsal Alan ve 
Ev İçi) 

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

Alanda Şiddet, Taciz, 
Tecavüz: 361 Çocuk 

 

TOPLAM 60 868 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 14’ü çocuk 830 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 17’si çocuk 628 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü 
Muamele 

17 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele  1348 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif 
Edilenler 

140 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin 
Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 

219’u çocuk olmak üzere 2581 kişi 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve 
Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 

13 (Sayısı tespit edilemeyen vakalar 
raporda mevcuttur) 

Okulda Şiddet 34 Öğrenci (Öğretmenleri tarafından) 

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

15 İHD’ye yapılan başvurularda İşkence 
İddiaları ve Bazı Basın Linkleri  

(Bu görüntülerde kaba dayağa maruz 
kalmış yüzlerce insanın teşhiri vardır ) 

https://www.youtube.com/watch?v=QUrU
uR_Gpic 

https://www.youtube.com/watch?v=4LLOi
UuuXdY 

https://amnesty.org.tr/uploads/Docs/rapor
-turkiye21.doc 

TOPLAM 284’ü çocuk olmak üzere 5606 İnsan 
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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI 
Ağustos 2015- Ocak 2017 tarihleri arası en az 10 il, 39 ilçede 169 kez sokağa çıkma yasağı ilan 

edildi, en az 1 milyon 900 bin kişi bu yasaklardan etkilendi, yasaklar süresince yerleşim 
yerlerinden yaklaşık 500 bin kişiden az olmamak üzere zorla yerinden edilme gerçekleşti.  

(Sokağa çıkma yasakları uygulanan il ve ilçeler için İHD özel raporları incelenebilir - 
www.ihd.org.tr ) ( http://tihv.org.tr/16-agustos-2015-31-ocak-2017-tarihleri-arasinda-sokaga-

cikma-yasaklari/ ) 

 
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Gözaltına Alınanlar 504’ü çocuk olmak üzere 13.957 

Tutuklananlar 133’ü çocuk olmak üzere 3361 

Irkçı Saldırılar 

1 Kürt Vatandaş Ev Arkadaşı 
Tarafından Yakılarak 

Öldürülmüş/48 Kürt Öğrenci, 15 
Kürt İşçi, 5 Amedsprolu 

Yönetici, 3 Kürt vatandaş 
Yaralanmış, 10 Alevi 

İkametgâhına da Kırmızı Boya 
ile X işareti konulmuş. 

 Tutuklu Gazeteciler 

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma 
Platformu (TGDP)’nin saptamasına 
göre 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 
Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve 
hükümlü bulunan 17’si imtiyaz 
sahibi ve yazı işleri müdürü 152 

gazeteci. 

Tutuklu Milletvekili ve Belediye Başkanları 

Selahattin Demirtaş, Figen 
Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Çağlar 
Demirel, İdris Baluken, Besime 

Konca, Selma Irmak, Gülser 
Yıldırım, Nursel Aydoğan, Abdullah 

Zeydan, Nihat Akdoğan, Meral 
Danış Beştaş, Ferhat Encü. (13 

Milletvekili), 38 HDP İl eşbaşkanı, 
97 HDP ilçe eşbaşkanı ile 83 

Belediye eşbaşkanı tutukludur. 84 
Belediyeye Kayyum atanmıştır. 

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

 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

Çadır etkinliği: 1, Protesto gösterisi: 1, Açık 
hava toplantısı: 1, Yürüyüş: 1, , Miting: 39, 
Kutlama: 6, Basın açıklaması: 4, Anma: 1, 
Konser: 3, Festival: 1, Adalet ve Özgürlük 
Nöbet:  2, Stant: 1,  Diğer her türlü etkinlik: 
25 Olmak üzere toplam 86 etkinlik 
yasaklanmıştır. 
2016 yılında toplantı ve gösteri hakkı 
kapsamındaki 61 etkinlik yasaklanmıştır. 
Ayrıca, belirli bir süre/süresiz/ikinci bir 
emre kadar etkinliklerin yasaklandığını 
duyuran 25 karar verilmiştir. Bu yasaklama 
kararlarını 1 etkinlik olarak 
değerlendirdiğimizde yasaklanan etkinlik 
sayısı toplam 86 olmaktadır. Esasen, bu 
kararların ifade özgürlüğü/gösteri ve 
toplanma özgürlüğü kapsamında toplamda 
kaç etkinliği etkilediğini bilmiyoruz. 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan 
Yayın Organları 

-2016 yılında 172 medya kuruluşunun yayını 
süresiz durdurulmuştur yani kapatılmıştır. 
-2 medya kuruluşunun yayını belirli bir süre 
durdurulmuştur. 
-10 yayın organı idari/yargı kararı 
toplatılırken, Atılım gazetesinin 
yayınlanmamış özel sayılarının da 
toplatılmasına karar verilmiştir. 
-. 8 yayına da herhangi bir gerekçe 
olmaksızın el konulmuştur. 
TOPLAM: 192 
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Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 

(2016 yılı içerisinde 5 yayın organı 
mühürlenirken, 3 yayın organının da mal 
varlıklarına el konulmuştur.) 
5 Gazete Matbaası, 3 Gazete Bürosu, 1 
Derginin 8 Bürosu, 1 Dergi Bürosu, 1 
Yayınevi, 2 Tv Kanalı’na Güvenlik 
Güçlerince Baskın, 1 Dergi, 4 Gazete 
Bürosu’na, 1 Dernek binasına Saldırı. 
TOPLAM: 26 

Kapatılan Basın, Yayın, Radyo, Televizyon ve Haber 
Ajansları 

Uydudan çıkartma: 1 TV 
Toplatma: 3 Afiş, 3 Gazete, 1 Pankart, 2 
Dergi, 1 kitap (59 adet) 
El koyma: 2 Pankart, 6 kitap (5000’den 
fazla), 1 karikatür dergisi olmak üzere 
toplam 3 dergi, 1 gazete 
Yayın durdurma: (1 TV 10 gün olmak üzere 
toplam), 32 TV, (1’i bir ay süreyle olmak 
üzere toplam) 68 gazete, 12 radyo, 21 dergi, 
9 haber ajansı, 29 yayınevi, 1 kitap eki 
Mühürlenen yayın organı: 8 
El konulan yayın organı: 3 
Kayyım: 2 Gazete, 2 haber ajansı, 1 dergi, 1 
kitap eki, 1 radyo, 3 dağıtım şirketi. 
TOPLAM: 2017 

 
Engellenen İnternet Siteleri 

KHK ile çok sayıda internet sitesinin erişimi 
de engellendiğinden bu konuda detaylı bilgi 
yoktur. Raporumuzun “Engellenen İnternet 
Siteleri” başlığında bulabilirsiniz. 

Barış İçin Akademisyenlere Dönük İhlaller (11 Şubat 
2017 Tarihi itibarıyla) 

(https://barisicinakademisyenler.net ) 

KHK ile kamu görevinden ihraç: 304 
(KAMU), 8 (VAKIF) 
İşten Çıkarma: 36 (KAMU), 36 (VAKIF) 
İstifa: 12 (KAMU), 8 (VAKIF) 
Zorla Emekli Etme: 12 (KAMU), 1 
(VAKIF) 
KHK ile kamu görevinden ihraç +  
İşten çıkarma + istifa + emeklilik: 342 
(KAMU), 47 (VAKIF) 
Disiplin Soruşturması: 428 (KAMU), 63 
(VAKIF)  
“Üniversite Öğretim Mesleğinden veya 
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Kamu Görevinden Çıkarma” talebiyle 
YÖK’e gönderilen dosyalar                                                         
103 (KAM), 5 (VAKIF) 
Görevden Uzaklaştırma: 68 (KAMU), 11 
(VAKIF) 
İdari Görevden Alınma: 3 (KAMU), 4  
(VAKIF)  
Gözaltı: 52 (KAMU), 3  (VAKIF) 
Tutukluluk** : 2 (KAMU), 2 (VAKIF)     
*KHK’lar ile kamu görevinden ihraç edilen 
akademisyenlerden 28’i aynı zamanda işten 
çıkarılmış, istifa etmeye veya emekli olmaya 
zorlanmıştı. Ayrıca ÖYP’li imzacılar, yapılan 
usül-esas değişiklikleri ve KHK’lar ile hak 
ihlallerine uğradı. 
 3 akademisyen 40 gün ve 1 akademisyen 22 
gün tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tahliye edildiler. 
TOPLAM: 1362 (KAMU), 188 (VAKIF) 
OLMAK ÜZERE 1550 

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

2016 YILINDA AÇILAN 
DAVALAR 

2016 YILINDA DEVAM 
EDEN DAVALAR 

2016 YILINDA 
SONUÇLANAN DAVALAR 

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

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

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

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen 
Toplantı ve Gösteriler 

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

308 

2016 Yılında Açılan Soruşturmalar 

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

2016 Yılında Devam Eden Davalar 

Gezi Parkı protesto gösterileri nedeniyle geçmiş 
dönemde açılan ve 2016 yılında devam eden 5 
dava kapsamında 6’sı polis toplam 165 kişi 
hakkındaki yargılamaya devam edilmiştir. 11’i 
çocuk toplam 306 kişi hakkında sonuçlanan 7 
dava sonuçlanmıştır. Bu davalarda 2’si çocuk 42 
kişi hakkında 218 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ve 
32.790 TL para cezası verilmiştir ve 9’u çocuk 
203 kişi de berat etmiştir. 
2016 Yılında Toplantı ve Gösteriler nedeniyle 
geçmiş dönemde açılan davalardan 26’sı devam 
etmiştir. 912 kişinin hâkim karşısında çıktığı bu 
davalarda 1’i çocuk toplam 38 kişi tahliye 
edilmiştir.  

2016 Yılında Açılan / Sonuçlanan Davalar 

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

Baskına veya Saldırıya Uğrayan, Siyasi Parti, 
Sendika ve Dernekler 

2 Halkevine, 1 Eğitim destek Evine, 12 Derneğe, 
2 Kütüphane,1 Spor Kulübü, 1 Kitapevi, 5 
Kültür Merkezi’ne Polis Baskını yapılmıştır. 142 
Siyasi Parti Binasına da polis baskını ve farklı 
düşünce sahiplerinin saldırısıdır.  
(79’u HDP ve BDP parti binalarına polis baskını, 
63’ü de (2 ÖDP, 1 CHP, 1 AKP, 1 Birleşik 
Devrim Partisi) Farklı Düşüncede Olanların 
Saldırısıdır.)  

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

Mardin’de Şemikan Birliği Derneği 
Kapatıldı, Diyarbakır ve İlçelerinde 5 Kürtçe 
Eğitim Evi Kapatıldı, İzmir’de Düş Yolcusu 
Gençlik Kültür Derneği Kapatıldı, 
Diyarbakır’da Halkın Sorunlarını Çözmek 
İçin Kurulan 17 Farklı “Eşit, Özgür Yurttaş” 
Derneğinin Faaliyeti Durduruldu, Şırnak 
Kadın Danışma Merkezi Kapatıldı, Mersin 
EMEK_DER Kapatıldı, Batman’da 1 Kadın 
Dayanışma Evi ile 1 Halkevi Olmak Üzere 28 
Kuruluş Kapatıldı.   
23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 
Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile FETÖ 
bağlantılı olduğu iddiasıyla 1108, PKK/KCK 
bağlantılı olduğu iddiasıyla 189, DHKP-C 
bağlantılı olduğu iddiasıyla 20 ve DEAŞ bağlantılı 
olduğu iddiasıyla 8 olmak üzere toplam 1325 
dernek kapatılmıştır.  
Aynı KHK ile 104 vakıf ile 19 Sendika, 
Federasyon ve Konfederasyon kapatılmıştır. 
30 Aralık 2016’da İçişleri Bakanlığı 94 Derneğin 
Daha Kapatıldığını Açıkladı 
2016 Yılında TOPLAM: 1570 

 
EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 
 

İşten Çıkarılan/Görevden Uzaklaştırılan/Açığa 
Alınanlar/Sürgün Edilenler/İdari Cezalar 
 

1 Ocak 2016-15 Temmuz 2016 arasında 69 çalışan 
görevden uzaklaştırılmış, 20 Çalışan görevden 
alınmış, 3139 çalışanın işine son verilmiş, 16 çalışan 
ise açığa alınmış. TOPLAM: 3244 
21 Temmuz 2016 - 23 Şubat 2017 tarihlerini 
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kapsayan OHAL döneminde toplam 100,797 kamu 
görevlisi için görev yaptıkları kamu 
kurumlarından ve meslekten ihraç edilme kararı 
verilmiştir.  Hakkında ihraç kararı verilenlerin 
sadece 737’sinin hakkındaki ihraç kararı ve diğer 
tedbirler kaldırılmıştır. (http://www.ihop.org.tr/ )  
OHAL KHK ları nedeniyle özel eğitim kurumları, 
kapatılan üniversiteler ve iş yerleri başta olmak üzere 
tahmini olarak en az 50 bin civarında işçi işini 
kaybetmiştir. 
2016 yılı içerisinde; KESK’li kamu çalışanlarına 
açılan adli ve idari soruşturmalar sonucu ihraç 
edilenler de dâhil edildiğinde toplamda 2.179 kişi 
haksız, hukuksuz şekilde OHAL KHK larıyla ihraç 
edilmiştir. Ocak ve Şubat 2017 de ki KHK larla da  
952 kişi daha ihraç edilmiştir. Toplam ihraç edilen 
kişi 3131 dir. 

İdari ve Diğer Soruşturmalar KESK’in sokağa çıkma yasakları sürecinde yaşanan 
hak ihlallerini protesto etmek amacıyla 29 Aralık 
2015 tarihinde yaptığı iş bırakma eylemi nedeniyle 
2016 yılında 16 Şubat tarihinde Başbakan Davutoğlu 
tarafından yayınlanan genelge uyarınca en az 16.475 
sendika üyesine idari soruşturma açılmış ayrıca bu 
genelge uyarınca diğer sendikal eylemler nedeniyle en 
az 322 KESK üyesine de idari soruşturma açılmıştır. 
Bu soruşturmalar sonunda uyarı cezasından devlet 
memurluğundan çıkarılmaya kadar çok çeşitli cezalar 
verilmiştir. 

EĞİTİM HAKKINA İLİŞKİN İHLALLER Yurt şartlarını protesto eden (yemek, hijyen vs) 36 
öğrenci yurttan atıldı,55 öğrenciye soruşturma açıldı, 
42 öğrenci okuldan atıldı, 13 öğrencinin burs ve 
öğrenim kredisi kesildi, 64 öğrenci hakkında toplantı 
ve gösteriler nedeniyle dava açıldı, 119 öğrenci 
katıldıkları toplantı ve gösteriler, anma vs nedeniyle 
okuldan uzaklaştırıldı, 5 öğrenciye kınama cezası 
verildi. 
16.06.2016 tarikinde Eğitim Sen tarafından açıklanan 
raporda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
sokağa çıkma yasakları nedeniyle okulların askeri 
karargâh olarak kullanılmasından dolayı yaklaşık 300 
bin öğrencinin eğitim hakkının ellerinden alındığı 
ifade edildi. (Raporda veriler mevcuttur) 

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

 

Darbe Girişimi ve Fetullah Gülen 
Örgütü Kapsamında Gözaltı ve 

Tutuklamalar 

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

 

CEZAEVLERİ  

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 1015 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali 204 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 533 

Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları 2277 

 
http://www.guvenlicalisma.org/ raporuna göre 2016 yılında en az 1970 kişi iş kazalarında yaşamını 
yitirdi. 
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2017 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, Toplumsal 
Gösterilerdeki Saldırılar 

 
(7 Yurttaş İnsansız hava 

araçları (SİHA) 
bombardımanı sonucu 

yaşamını yitirdi) TOPLAM: 
30 

 
(10 Yurttaş İnsansız hava 

araçları (SİHA) 
bombardımanı sonucu 

yaralandı) 
TOPLAM: 39 

Köy Korucuları Tarafından 
Öldürülen ve Yaralananlar 

2 Çocuk 4 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve 
Yaralananlar 

1 1 

Özel Güvenlik Görevlileri 
Tarafından Öldürülen ve 
Yaralananlar 

--- 18 

TOPLAM 33 62 

   

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 

3 Çocuk yanarak,8 mahpus 
intihar iddiasıyla, 6 mahpus 

hastalık nedeniyle, 2 
mahpus ise diğer 

mahpuslra tarafından 
öldürüldü. TOPLAM: 19 

Adalet Bakanlığı: 
Darbe girişiminden sonra 40 
mahpusun intihar ettiğini bir 
soru önergesine cevap olarak 

aktardı. 
 

6 çocuk 

GÖZALTINDA 
ÖLÜM/YARALANMA 3 1 

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 12 
1’i çocuk olmak üzere 

16 yaralı 
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RESMİ HATA VE İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen 
ve Yaralananlar 

8’i çocuk 23 yurttaş zırhlı araç 
ya da sivil polis aracı 

çarpmasıyla, 24’ü çocuk 47 
yurttaş resmi hata sonucu 

yaşamını yitirdi. TOPLAM: 
46 

Zırhlı araç çarpması sonucu 
6’sı çocuk, 1’i polis, 3’ü asker 

olmak üzere 26 kişi 
yaralanmıştır. 1367 asker gıda 

zehirlenmesi nedeniyle 
hastanelere kaldırılmıştır,1 

asker yaşamını yitirmiştir. 1431 
öğrenci çeşitli okullarda gıda, 

20 öğrenci okulda çıkan 
yangında, 60 öğrenci okulda 

tuzruhu kokusundan 
zehirlenerek hastanelere 

kaldırılmıştır. 600 öğrenciye 
okulda yerlerde yemek 

yedirilmektedir. 420 işçi gıda, 
37 işçi sızıntıdan 

zehirlenmiştir. 133 mahpus 
verilen yemekten 

zehirlenmiştir. 65 turist bir 
otelde yedikleri yemekten 

zehirlenmiştir. 23’ü çocuk 66 
kişi, çeşitli ihmaller sonucu 

hastanelere kaldırılmıştır. 315 
yetişkin düğün, toplantı, hayır 
yemeklerinden zehirlenerek 

hastaneye kaldırılmıştır. 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar 
Teşebbüsleri/Şüpheli Ölümler 

3 Polis intihat iddiası, 1 Polis 
öldürülme. 3 Uzman Çavuş 
İntihar iddiası, 2 Er İşkence 
ile 7 Er İntihar İddiası, 2 Er 
Öldürülme, 1 Binbaşı İntihat 

iddiası. 
TOPLAM: 19 

-- 

 
KHK larla İhraç Edildikten Sonra 
Yaşamlarına Son Verenler  
http://www.kesk.org.tr/wp-
content/uploads/2018/01/19_01_
2018-rapor.pdf 
 

2016 yılında: 24 
2017 yılında: 19 
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YASA DIŞI ÖRGÜT SALDIRILARI (Sivil Yerleşim Yerlerinde Yapılan Saldırılar) 

1 Ocak 2017’de İstanbul//Ortaköy 39 65 

17 Şubat 2017’de 
Urfa/Viranşehir/Adliye lojmanları 

2 18 

31 Ağustos 2017’de İzmir’in/Buca 
çöp kutusuna yerleştirilen el yapımı 
patlayıcı 

--- 10 

TOPLAM 41 93 

   

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek 
Yöneticisi / Üyesi 3 39 

Gazeteci -- 7 

Öğretmen -- 3 

Öğrenci -- 19 

Polis/Jandarma/Asker/Korucu 7 10 

Diğer (İşçi, Göçmen, Sporcu, 
Avukat/Sağlıkçı ve diğer) 

8 73 

TOPLAM 18 151 

   

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy 
Korucusu 

126’sı Asker, 10’u Polis, 25’i 
Korucu olmak üzere 

TOPLAM: 161 Ölüm 

220’si Asker, 25’i Polis, 64’ü 
korucu olmak üzere 

TOPLAM: 309 Yaralanma 

Silahlı Militan 483 26 

Siviller 12 14 

TOPLAM 656 349 

   

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU 
ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 

Erkek 1 10 

Kadın  1 
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Çocuk 6 17 

TOPLAM 7 18 

   

KUŞKULU ÖLÜM ve 
YARALANMALAR 

  

Erkek 21 -- 

Kadın 17 -- 

Çocuk 11 -- 

TOPLAM 49  

   

NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek 1 --- 

Kadın 2 --- 

Çocuk --- --- 

NEFRET CİNAYETLERİ/YARALANMALAR 2 21 

TOPLAM 5 21 

   

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları 51 21 

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

357 589 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar -- 1074 

TOPLAM 408 1684 

  

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Çocuk İntiharları 
 

15 (8 Kız 7 Erkek 
çocuk) 

6 (5 kız 1 erkek 
çocuk) 

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

 
4’ü iş kazalarında 

olmak üzere 84 
çocuk 

682 (istismar, 
şiddet, 

alıkonulma) 123 
(Çocuk gelin) 
olmak üzere 
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GÖZALTINDA KAYIPLAR 
 

Gözaltında Kayıplar Hüseyin Kötüce, Turgut Çapan, Mesut Geçer, Önder Asan, Cengiz Usta, 
Mustafa Özben, Fatih Kılıç, Durmuş Ali Çetin ve Ümit Horzum. (9) 

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

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI 
Sokağa çıkma yasaklarının süresiz uygulanmaya başlandığı ilk tarih olan 16 Ağustos 2015’ten 1 Mart 2018 
tarihine kadar geçen süre içerisinde toplam 11 il ve en az 49 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 
299 sokağa çıkma yasağı ilanı edilmiştir. Bunlara ek olarak, 11 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hakkâri’nin 
Şemdinli ve Bitlis’in Hizan, Güroymak, Mutki, Tatvan ve Merkez ilçelerine bağlı çeşitli köy ve 
mezralarda saat (ilanda belirtilen saat aralığında) kısıtlılıkları dâhilinde en az 15 kez sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmiştir.  
https://tihv.org.tr/16-agustos-2015-1-mart-2018-tarihleri-arasinda-ilan-edilen-sokaga-cikma-
yasaklari/ 

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

TOPLAM: 805 
 

TOPLAM 99 811 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 14 ‘Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM: 
427 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü 
Muamele 

22’Sİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM: 
489 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve 
Kötü Muamele 

3 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele  22’si çocuk olmak üzere 1988 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık 
Teklif Edilenler 5’i çocuk olmak üzere 131 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin 
Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 

70’i çocuk olmak üzere 2193 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve 
Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 28 

Okulda Şiddet 9 Öğrenci 

TOPLAM 133’ü Çocuk olmak üzere 5268 yurttaş 
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Gözaltına Alınanlar 84’ü çocuk olmak üzere 12.145 kişi 

Tutuklananlar 41’i ev hapsi, 30’u çocuk olmak üzere 1783 kişi 

Irkçı Saldırılar/İdeolojik 
Saldırılar 

Şanlıurfa’dan fındık işçisi olarak gelen ve çadırda kalan bir aileye yapılan 
silahlı saldırıda 1 kadın öldü. 
13 ev alevi oldukları gerekçesiyle işaretlendi, 12 kişi kürt oldukları 
gerekçesiyle darp edildi. 

Tutuklu Gazeteciler 

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin saptamasına 
göre 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve 
hükümlü 27’si imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 213 gazeteci 
bulunmaktadır. 

Tutuklu Milletvekili ve 
Belediye Başkanları 

Halen HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ, Çağlar Demirel, İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu 
Çelik, Ferhat Encü, Gülser Yıldırım, Selma Irmak. 
CHP milletvekili Enis Berberoğlu 
TOPLAM VEKİL: 10 
Belediye Başkanları: Diyarbakır ve Van büyükşehir başkanları Gültan 
Kışanak ve Bekir Kaya dâhil 68 belediye başkanı halen cezaevinde. 

Alıkonulan Asker ve 
Polisler 

Polis memurları Vedat Kaya, Sedat Yabalak ile Uzman Çavuşlar 
Hüseyin Sarı, Süleyman Sungur, Sedat Vardar, Ferdi Polat, Ümit Gıcır, 
Mevlüt Kahveci Astsubay Semih Özbey, Er Müslüm Altuntaş, Sedat 
Sorgun, Adil Kavaklı 
TOPLAM: 12  

Tutuklu İnsan Hakları 
Savunucuları 

Halen tutukluluğu devam eden insan hakları savunucuları, Taner Kılıç, 
Osman Kavala, Olcay Öztürk, Özgür Ateş, Abdullah Gürgen, Azad 
Taş, İbrahim Yaylalı. 

FETÖ 
Soruşturmalarında 
Gözaltı ve Tutuklamalar 

9 Ocak 2018’de İçişleri Bakanı Soylu, “FETÖ terör örgütüne yönelik 
yürütülen operasyonlarda sadece 2017 yılı içinde 48 bin 305 kişi 
tutuklandı. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık 3 katıdır. Tek başına bile bu 
rakamlar konunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir” dedi. 
(Basından) 

 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 

41 (3 Konser, 3 Konferans, 3 Panel, 3 Film ve Tiyatro Gösterimi, 5 
Newroz Kutlaması, 8 Miting ve Toplantı, 2 Festival, 4 Etkinlik, 4 
Yürüyüş, 3 Basın Toplantısı, 3 Anma, 2 Protesto Eylemi, 1 İmza 
Standı, 1 Ödül Töreni) OHAL kapsamında türkiye genelinde 
valilikler birçok ilde süreli olarak etkinlikleri yasakladılar. 
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Toplatılan, Yasaklanan, 
Kapatılan ve Para Cezası 
Uygulanan Yayın Organları 

5 gazete toplatıldı, 1 yerel gazete ve 1 dergi kapatıldı. 
2 Afiş 17 kere toplatıldı, 4 borşür, bildiri, poster ve kartpostal 
toplatıldı. 
5 Kitap toplatıldı, 2200 kitaba el konuldu. 
2 TV kanalı kapatıldı, 3 TV kanalı Türksat uydusundan çıkartıldı. 

Baskına Uğrayan Gazete ve 
Yayın Organları 

 
6 ( 1 Dağıtım Bürosu, 3 Dergi Bürosu, 1 Yayınevine Polis Baskını, 
1 Yayınevine Saldırı) 

Engellenen İnternet Siteleri 123 (tespit edilebilen) 

Barış İçin Akadmisyenlere 
Açılan Davalar 148 

 

2017 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 
Soruşturma sayısı: 112 Kişi sayısı: 1698 

 

2017 YILINDA 
AÇILAN DAVALAR 

2017 YILINDA 
DEVAM EDEN 

DAVALAR 

2017 YILINDA SONUÇLANAN 
DAVALAR 

1103 kişi hakkında 204 
dava tespit edilebildi. 

717 kişi hakkında 135 
dava tespit edilebildi. 

528 kişi hakkında 3125 yıl hapis cezası verildiği 
tespit edilebildi. 
189 kişi beraat ettiği tespit edilebildi. 
191 kişiye 412.849,000 TL para cezası verildiği 
tespit edilebildi. 
189 kişi beraat ettiği tespit edilebildi. 

 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen 
Toplantı ve Gösteriler 735 

2017 Yılında Açılan Soruşturmalar  129 kişiye 11 Soruşturma 

2017 Yılında Açılan Davalar 857 kişiye 37 dava 

2017 Yılında Devam Eden Davalar 187 kişiye 17 dava 

2017 Yılında Sonuçlanan Davalar 
60 kişiye 292 yıl hapis cezası, 25 kişiye 
beraat, 33 kişiye 147 bin 078 TL para 

cezası 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
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Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, 
Sendika ve Dernekler 

50 (14 belediye Binası, 15 Parti Binası, 2 
Gençlik federasyonu, 3 Kültür Merkezi’ne 
polis baskını/ 16 Parti Binasına Saldırı) 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, 
Sendika ve Dernekler/Kayyum Atanan 
Belediyeler 

105 Dernek, 25 Vakıf, 13 Sağlık Merkezi, 2 
Kadın Dayanışma Evi, 1 Belediyeye Ait Kreş, 

1 Halkevi. TOPLAM: 147 

 
EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 
 

http://www.kesk.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/19_01_2018-rapor.pdf 
KESK ve bağlı endikalarına yönelik2017 yılında OHAL den kaynaklanan ihlallerle ilgili üstteki link’e 
bakılabilir. 
http://www.guvenlicalisma.org/: 2017 yılı içerisinde en az 2006 işçi yaşamını yitirdi. 

23 Ocak 2017’de yayınlanan 4 KHK ile 367 kamu çalışanının meslekten ihraç edildi. 
7 Şubat 2017 gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan 686 Sayılı KHK ile 4464 kişi kamu görevinden çıkarıldı. 
13 Şubat 2017’de HSK kararı ile HSK nın 2017/35 sayılı kararı ile 227 hâkim ve savcı ihraç edildi. 
17 Mart 2017’de HSK kararı ile HSK nın 2017/113 sayılı kararı ile 202 hâkim ve savcı ihraç edildi. 
4 Nisan 2017’de HSK kararı ile HSK nın 2017/665 sayılı kararı ile 45 hâkim ve savcı ihraç edildi. 
29 Nisan 2017’de OHAL kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve Resmi Gazetede 
yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK); 3974 kamu görevlisi ihraç edildi.  
5 Mayıs 2017’de HSK kararı ile HSK nın 2017/682 sayılı kararı ile 107 hâkim ve savcı ihraç edildi. 
14 Temmuz 2017’de (OHAL) kapsamında yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. 
Kararname ile terör örgütleri ile irtibatı veya iltisaklı olduğu gerekçesiyle 7395 personel kamudaki 
görevinden ihraç edildi. 
25 Ağustos 20172de (OHAL) kapsamında 693 sayılı KHK ile 928 kamu görevlisi ihraç edildi. 
5 Ekim 2017’de HSK kararı ile HSK nın 2017/770 sayılı kararı ile 39 hâkim ve savcı ihraç edildi. 
24 Aralık 2017’de (OHAL) kapsamında 695 sayılı KHK ile 2765 kamu görevlisi ihraç edildi. 
TOPLAM:  20.513  

 
CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 1429 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali 518 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 734 

Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları 2319 
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İHD YAYINLARI 
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İHD ETKİNLİK RESİMLERİ 
 

 
Tahir Elçi’yi Unutmadık, Unutturmayacağız! 

 

 
“Olağanüstü Koşullarda İnsan Haklarını Savunmak” konusu ile toplanan  

13. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 
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Ankara Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Heykeli önünde yağılan “OHAl’e Hayır!” basın açıklaması 

 

 
“Tek Adam Yönetimini Kalıcı Hale Getirecek Anayasa Teklifini Geri Çekin!” ortak basın açıklaması 
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasakları nedeniyle yaşanan hak ihlallerinin tespiti için gözlem 

ziyareti 

 

 
İHD Genel Başkanı Türkdoğan Adalet Yürüyüşü’nde 
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Gözaltındaki insan hakları savunucuları ve katıldıkları faaliyete dair bilgi notu basın açıklaması 

 

 
HDP’nin “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ni ziyaret 
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2017 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Eren Keskin ve Ai Weiwei’in! 

 

 
Alıkonulan asker ve polisler için İHD, aileler ve CHP tarafından TBMM’de gerçekleştirilen ortak basın açıklaması 
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Alıkonulan asker ve polislerin serbest bırakılması için hükümete ve siyasi partilere çağrı basın toplantısı 

 

 
10 Aralık İnsan Hakları Günü İHD-TİHV Ortak Açıklaması 
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İHD Yönetici ve Çalışanlarına Yüksel Caddesi'nde Gözaltı! 
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Hasta mahpusların durumu ile ilgili basın açıklaması 

 

 
Seçim süreci ihlalleri ve oy güvenliği konusunda basın açıklaması 
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Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları ile ilgili Çağlayan’da basın açıklaması 

 

 
Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri Raporu Basın Açıklaması 

 


